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 بسم الّلو الرحمن الرحيم
 

 فضل أىل البيت
 آية التطهير

حدثني السيد ابو الحسين علي بن أبي طالب الحسني، قاؿ: اخبرنا الشيخ علي بن محمد 



األبراني، قاؿ: اخبرنا السيد الثائر في الّلو أبو الفضل جعفر بن محمد، عن الناصر للحق عليو 
يزيد المرادي، قاؿ: حدثنا مخوؿ بن إبراىيم السبلـ، قاؿ: حدثنا محمد بن منصور بن 

النهدي، قاؿ: حدثنا عبد الجبار بن العباس الشيباني، عن عمار بن أبي معاوية الذىبي عن 
عمرة بنت افعا، قالت:سمعت أـ سلمة أـ المؤمنين رضي الّلو عنها وىي تقوؿ: أنزلت ىذه 

البيت ويطهركم تطهيرا{، قالت: وفي األية في بيتي: }إنما يريد الّلو ليذىب عنكم الرجس أىل 
البيت سبعة: جبريل وميكائيل عليهما السبلـ ورسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين عليهم السبلـ وأنا على باب البيت جالسة، فقلت يا رسوؿ الّلو 

ا قاؿ إني من أىل ألست من أىل البيت؟ قاؿ: >إنك على خير إنك من ازواج النبي<. وم
 البيت.

 حديث الثقلين
وروى الناصر للحق عليو السبلـ، قاؿ: أخبرنا أحمد بن ظني، قاؿ: حدثنا أبو الصلت الهروي 

وإبراىيم بن إسحاؽ، قاال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قاؿ: حدثنا شريك بن عبداهلل، عن الراكين 
 بن الربيع، عن القاسم بن حساف،

نصاري، قاؿ: سمعت النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم يقوؿ: )) إني تارؾ عن زيد بن ثابت األ
فيكم الثقلين كتاب الّلو وعترتي أىل بيتي وىما الخليفتاف من بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا 

 علي الحوض ((.
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حدثني السيد ابو الحسين علي بن أبي طالب الحسني، قاؿ: اخبرنا الشيخ علي بن محمد 
براني، قاؿ: اخبرنا السيد الثائر في الّلو أبو الفضل جعفر بن محمد، عن الناصر للحق عليو األ

السبلـ، قاؿ: اخبرنا عبداهلل بن يحيى، قاؿ: حدثنا سفياف بن وكيع، قاؿ: حدثنا محمد بن 
فضيل، عن عبدالملك ابن إبي سليماف، عن عطية بن سعد العوفي،عن أبي سعيد الخدري، 

وؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم يقوؿ: >يا أيها الناس إني تركت بينكم ما قاؿ: سمعت رس
إف اخذتم بو لن تضلوا الثقلين احدىما أكبر من اآلخر كتاب الّلو عز وجل في جبل ممدود من 

 السماء إلى األرض وعترتي أىل بيتي إال وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض<.
ا عبداهلل بن يحيى، قاؿ حدثنا أبو الصلت الهروي، وإبراىيم بن قاؿ الناصر للحق، أخبرن

اسحاؽ قاال: حدثنا أبو احمد الزبيري، قاؿ حدثنا شريك بن عبداهلل، عن الرَّكين بن الربيع، عن 
القاسم بن حساف، عن زيد بن ثابت األنصاري، قاؿ: سمعت النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم، 



لين كتاب الّلو جل وعز وعترتي أىل بيتي وىما الخليفتاف من يقوؿ: >إني تارؾ فيكم الثق
 بعدي وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض<.

وروى ذلك بأسانيده عن زيد بن أرقم، وأبي ذر، وجبير بن مطعم، وغيرىم والروايات في ىذا 
 الباب كثيرة.
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ر، عن الضحاؾ، قاؿ:سالت أبا ما رواه علي بن مجاىد الكابلي صاحب التاريخ عن أبي معش
سعيد الخدري عما اختلف الناس فيو من أمر أبي بكر وعلي وعمر، فقاؿ: واهلل ما أدري ما 

الذي اختلفوا فيو، ولكن احدثكم حديثاً سمعتو اذناي ووعاه قلبي فلن تخالجني فيو الظنوف، 
ضو الذي قبض فيو، ثم لم أف النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم خطبنا على منبره قبل موتو في مر 

يخطبنا بعده، حمد الّلو واثنى عليو ثم قاؿ: >أيها الناس إني تارؾ فيكم الثقلين<. ثم سكت، 
فقاـ إليو عمر بن الخطاب، فقاؿ: ما ىذاف الثقبلف؟ فغضب رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو 

، ولكن أضر بي وجع، وسلم حتى احمر وجهو، وقاؿ: >ما ذكرتهما اال وأنا أريد أخبركم بهما
فامتنعت عن الكبلـ، أما إحداىما: فهو الثقل األكبر كتاب الّلو، ىو سبب بينكم وبين الّلو 

تعالى، طرؼ بيده وطرؼ بأيديكم. والثقل األصغر عترتي أىل بيتي، علٌي وذريتو واهلل إف في 
 اصبلب المشركين لمن ىو ارضى من كثير منكم<.

 حديث السفينة
سين علي بن أبي طالب الحسني، قاؿ: اخبرنا الشيخ علي بن محمد األبراني، حدثني ابو الح

قاؿ: اخبرنا السيد الثائر في الّلو أبو الفضل جعفر بن محمد، عن الناصر للحق عليو السبلـ، 
قاؿ أخبرنا محمد بن علي بن خلف، قاؿ: حدثنا محمد بن عمرو، قاؿ: حدثنا معاوية ابن 

المنذر، عن أبي كريمة، عن رجل،عن أبي ذر، قاؿ: اخذ أبو ذر ىاشم، عن أبي الجارود بن 
بحلقة باب الكعبة، فقاؿ: من عرفني فسبيل ذلك، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر، سمعت رسوؿ 

الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم، يقوؿ: >من قاتلني في المرة األولى، وقاتل أىل بيتي في المرة 
وإنما مثل أىل بيتي في ىذه األمة كسفينة نوح من ركبها نجا الثانية، كاف في شيعة الدجاؿ، 

 ومن تخلف عنها غرؽ<.
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حدثني السيد ابو الحسين علي بن أبي طالب الحسني، قاؿ: اخبرنا الشيخ علي بن محمد 
األبراني، قاؿ: اخبرنا السيد الثائر في الّلو أبو الفضل جعفر بن محمد، عن الناصر للحق عليو 

قاؿ: أخبرنا عبداهلل بن يحيى، قاؿ حدثنا عثماف بن أبي شيبة.قاؿ الناصر للحق:  السبلـ،
وأخبرنا محمد بن محمد بن ادريس، قاؿ: حدثنا عبداهلل بن أبي زائدة ، قاال جميعاً: حدثنا 
معاوية بن ىشاـ، عن عمار بن زريق، عن األعمش، عن المنهاؿ بن عمرو، عن عبداهلل بن 

بي طالب عليو السبلـ، قاؿ: إنما مثلنا في ىذه األمة كسفينة نوح الحارث، عن علي بن أ
 وكباب حطة في بني اسرائيل.

وروي عن علي بن موسى الرضى عليو السبلـ،عن آبائو عن النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم، 
 أنو قاؿ: >مثل أىل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها زج في النار< .

ى الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عن القاسم عليو السبلـ في كتاب )األحكاـ(،عن ورو 
 النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم، أنو قاؿ: >مثل أىل بيتي فيكم ..< الخبر.
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 حديث الكساء
حدثني السيد ابو الحسين علي بن أبي طالب الحسني، قاؿ: اخبرنا الشيخ علي بن محمد 

ؿ: اخبرنا السيد الثائر في الّلو أبو الفضل جعفر بن محمد، قاؿ: أخبرنا الناصر األبراني، قا
للحق الحسن بن علي عليهما السبلـ، قاؿ: اخبرنا محمد بن نوكرد، قاؿ: أخبرنا عبداهلل بن 
عمر، قاؿ: حدثنا يزيد بن ربيع عن عوؼ بن جميلو األعرابي، قاؿ: حدثنا أبو المعتزؿ عطية 

دثنا أبي، قاؿ:حدثتني أـ سلمة أـ المؤمنين، قالت: جئنا رسوؿ الّلو صلى الّلو الظفاري، قاؿ: ح
عليو وآلو وسلم يوماً في بيتي، إذ قالت الجارية: علي وفاطمة بالسدة، فقاؿ: لي >تنحي عن 

أىلي<. فدخل ]علي[ وفاطمة والحسن والحسين صبياف صغيراف، فقبلهما واجلسهما في 
يو، وفاطمة باليد األخرى فقبلها وقبلو، وأغدؼ عليهم خميصة  حجره واخذ علياً بإحدى يد

كانت عليو، ثم قاؿ: >إليك ال إلى النار إليك ال إلى النارأنا وأىل بيتي<. قالت ]أـ سلمة[: 
 قلت وأنا؟ قاؿ: >وأنت<. فعطفها على أىل البيت.

 
 فضائل اإلماـ علي واستحقاه الخبلفة

 حديث المنزلة
سن علي بن أبي طالب، قاؿ: أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن محمد أخبرنا السيد أبو الح



األيوازي، قاؿ: أخبرنا السيد القائم في الّلو أبو الفضل جعفر بن محمد، عن الناصر قاؿ: 
حدثنا بشر بن عبدالوىاب، قاؿ: حدثنا عبيداهلل بن موسى، قاؿ: أخبرنا شريك، عن عبداهلل بن 

اهلل، قاؿ: رأيت علياً عليو السبلـ يلوذ بناقة رسوؿ الّلو صلى محمد بن عقيل،عن جابر بن عبد
الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم في غزوة تبوؾ، ويقوؿ: تخلفني. قاؿ: فقاؿ رسوؿ الّلو صلى 

الّلو عليو وآلو وسلم: )) أما ترضى أف تكوف مني من منزلة ىاروف من موسى إال أنو النبي بعدي 
.)) 

سن بن علي عليو السبلـ: ىذا الخبر مما جاء بالتواتر الخبلؼ بين األمة قاؿ الناصر للحق الح
 في صحتو .
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وبهذا اإلسناد عن الناصر للحق عليو السبلـ، قاؿ: حدثنا محمد بن نوكرد، قاؿ: أخبرنا أبو 
 بكر بن أبي شيبة، قاؿ: حدثنا وكيع عن فضيل بن مرزوؽ، عن عطية بن سعيد العوفي،

قم، أف النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم قاؿ: )) أنت مني بمنزلة ىاروف من موسى عن زيد بن أر 
 إال أنو النبي بعدي ((.

وبهذا اإلسناد عن الناصر للحق عليو السبلـ قاؿ: حدثنا محمد بن نوكرد، قاؿ: أخبرنا أبو بكر 
ن سعد بن أبي شيبة، قاؿ: حدثنا محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، قاؿ: سمعت إبراىيم ب

 يحدث،
عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم أنو قاؿ لعلي عليو السبلـ: )) أما 

 ترضى أف تكوف مني بمنزلة ىاروف من موسى غير أنو النبي بعدي ((.
وبهذا اإلسناد عن الناصر للحق عليو السبلـ قاؿ: حدثنا محمد بن نوكرد، قاؿ: أخبرنا عبداهلل 

قاؿ: حدثنا عبدالرزاؽ، قاؿ: أخبرنا معمر، عن قتادة وعلي بن زيد بن جدعاف أنهما  بن الرومي،
 سمعا سعيد بن المسيب يقوؿ:

أخبرني سعد بن أبي وقاص، أف رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم لما خرج إلى غزوة تبوؾ 
اؿ: )) أما ترضى استخلف علياً على المدينة، فقاؿ علي : ماكنت أحب وجهاً إال أنا معك، فق

 أف تكوف مني بمنزلة ىاروف من موسى إال أنو النبي بعدي ((.
وبهذا اإلسناد عن الناصر للحق عليو السبلـ، قاؿ: أخبرنا محمد بن منصور بن يزيد المرادي، 
قاؿ: حدثني عباد بن زياد األزدي، قاؿ: حدثنا الكادح بن جعفر العابد البجلي، عن عبداهلل بن 

 ، عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم األفريقي، عن مسلم بن يسار،لهيعة المصري
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عن جابر بن عبداهلل األنصاري، قاؿ: لما قدـ علي بن أبي طالب على رسوؿ الّلو صلى الّلو 
عليو وآلو وسلم بفتح خيبر قاؿ لو رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم: )) لوال أف تقوؿ فيك 

الت النصارى في المسيح ابن مريم لقلت فيك اليـو مقاال التمر بمبلء إال طوائف من أمتي ماق
أخذوا التراب من تحت قدميك، ومن فضل طهورؾ يستشفوف، ولكن حسبك أف تكوف مني 
وأنا منك، ترثني وأرثك، وأنت مني بمنزلة ىاروف من موسى إال أنو النبي بعدي، وأنك تبري 

في اآلخرة أقرب الناس مني، وأنك غداً على الحوض ذمتي، وتقاتل على سنتي، وأنك غداً 
، وأنك أوؿ من يكسى معي، وأنك أوؿ داخل الجنة  خليفتي، وأنك أوؿ من يرد الحوض عليَّ
من أمتي، وأف شيعتك على منابر من نور مبيضة وجوىهم حولي أشفع لهم، ويكونوف غداً في 

ي، وأف عبلنيتك عبلنيتي، الجنة جيراني، وأف حربك حربي، وسلمك سلمي، وأف سرؾ سر 
وأنك امرو سريرة صدره كسريرة صدري، وأف سريرة صدرؾ كسريرتي، وأف ولدؾ ولدي، وأنك 
تنجز عداتي، وأنك على الحق ليس أحد من األمة يعدلك عندي، وأف الحق على لسانك وفي 

قلبك وبين عينيك، واإليماف مخالط لحمك ودمك، كما خالط لحمي ودمي، وأنو لم يرد 
 لحوض مبغض لك، واليغيب عنو محب لك حتى يرد الحوض معك ياعلي ((.ا

فخر علي ساجدًا، ثم قاؿ: الحمدهلل الذي أنعم علي باإلسبلـ، وعلمني القرآف وحببني إلى خير 
 البرية خاتم النبيئين وسيد المرسلين إحساناً منو إلي وتفضبل منو علي.

 م: )) لوال أنت لم يعرؼ المؤمنوف بعدي ((.فقاؿ لو رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسل
قاؿ: قاؿ الناصر للحق عليو السبلـ: وروى ىذ الحديث بطولو محمد بن إدريس الرازي، قاؿ: 
حدثنا محمد بن يحيى بن ضرس العابدي، قاؿ: حدثنا أحمد بن عثماف بن حكيم، قاؿ: حدثنا 

عبدالرحمن بن زياد، عن مسلم حسن بن حسن، عن كادح بن جعفر، عن عبداهلل بن لهيعة، عن 
 بن يسار، عن جابر بن عبداهلل األنصاري، ثم نسق الخبر على وجهو.
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حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: أخبرنا أبو يعلى حمزة بن سليماف العلوي، عن ابن البقاؿ، 
أخبرنا قاؿ: حدثني أبو جعفر عبداهلل بن محمد الحسني، قاؿ: حدثنا محمد بن خلف، قاؿ: 

 إبراىيم بن أحمد، عن الحسن، عن كادح بن جعفر، عن عبداهلل بن لهيعة.. المذكور نحوه.
حدثني السيد أبو الحسن علي بن يحيى بن الحسين، قاال: أخبرنا الشريف أبو عبداهلل محمد 



بن علي الحسني الكوفي الزيدي، قاؿ: أخبرنا جعفر الجعفري قراءة، حدثنا أحمد بن محمد 
، حدثنا جعفر بن محمد بن عمرو قراءة، حدثنا يزيد بن فرح، حدثنا زكريا بن عبداهلل بن سعيد

 عن محمد بن عبداهلل العرزمي، عن زيد بن علي، عن أبيو، عن جده،
عن علي عليو السبلـ، قاؿ: قاؿ لي رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم وشكوت إليو ما 

أف تكوف أخي في الدنيا واآلخرة، وصاحب لوائي  ألقى من حسد الناس، فقاؿ: )) أما ترضى
في الدنيا واآلخرة، وأف تكوف مني بمنزلة ىاروف من موسى إال أنو النبي بعدي، وأف تدعى إذا 

دعيت وتكسى إذا كسيت، ومنزلك مقابل منزلي، ووليك وليي، ووليي ولي الّلو، وعدوؾ عدوي 
 وعدوي عدو الّلو ((.

ى بن الحسين، قاؿ: أخبرنا الشريف أبو عبداهلل محمد بن علي حدثني السيد أبو الحسن يحي
الحسني الكوفي، قاؿ: فيما أجاز لي زيد بن حاجب، عن عبدالرحمن بن إسحاؽ البغدادي 

ومن أصلو وكتابو: كتبت حدثني محمد بن الحسن بن ميموف، حدثنا يوسف بن حماد المفتي، 
بن علي واسمو أباف، عن زيد بن علي،  حدثنا ىشاـ بن محمد، حدثني أبو سعيد مولى محمد

 عن آبائو،
عن علي بن أبي طالب عليهم السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم: )) أنت 
أخي في الدنيا وأنت معي في اآلخرة، وأنت بمنزلة ىاروف من موسى إال أنو النبي بعدي، وأنت 

 الني، ومن عاداؾ فقد عاداني ((.أولى الناس بأمتي من بعدي، من توالؾ فقد تو 
قاؿ: أباف، قاؿ زيد بن علي قاؿ لو: واهلل أنت مني بمنزلة ىاروف من موسى وما ينطق عن 

 الهوى.
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حدثني السيد أبو الحسن يحيى بن الحسين، قاؿ: حدثني الشريف أبو عبداهلل محمد بن علي 
لبكائي قراءة عليو في سنة ثبلث الحسني الكوفي، قاؿ: أخبرنا أبو الحسن عبدالرحمن ا

وتسعين وثبلثمائة، حدثنا الحسن بن الطيب البلخي، حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، 
 حدثني عمرو بن عبدالغفار، عن حسين بن زيد بن علي،

حدثني سالم مولى أبي الحسين قاؿ: كنت جالساً مع أبي الحسين زيد بن علي ومعو ناس من 
، فتذاكروا أبا بكر وعمر فكاف المخزوميوف قدموا أبا بكر قريش ومن بني ىاشم وب ني مخزـو

وعمر ، وزيد بن علي ساكت اليقوؿ لهم شيئاً، قاؿ: ثم سكتوا فتفرقوا، ثم عادوا بالعشي إلى 
مجلسهم، فقاؿ زيد بن علي: إني سمعت مقالتكم وإني قلت في ذلك كلمات فاسمعوىن، ثم 



 أنشد زيد بن علي عليهما السبلـ:
 من فضل األقواـ يوماً برأيو .... فإف علياً فضلتو المناقبو 

 وقوؿ رسوؿ الّلو والحق قولو .... وإف رغمت فيو األنوؼ الكواذب
 بأنك مني ياعلي معالنا .... كهاروف من موسى أخ لي وصاحب

 دعاه ببدر فاستجاب ألمره .... فبادر في ذات اإللو يضارب
 تلقاه القوائبس ثاقب فبلزاؿ يعلوىم لو وكأنو .... شهاب

 
حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: أخبرنا قاضي القضاة، قاؿ: حدثنا أبو جعفر أحمد بن 

عبيد، حدثنا جعفر بن محمد بن سعيد الكوفي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبدالسبلـ بن حرب، 
 حدثنا يحيى بن سعيد األنصاري، عن سعيد بن المسيب،

قاؿ رسوؿ اهلل صلى الّلو عليو وآلو وسلم: )) علي مني كهاروف عن سعد بن أبي وقاص، قاؿ: 
 من موسى إال أنو النبي بعدي ((.

حدثنا القاضي أبو علي الحسن بن علي الصفار بالري، قاؿ: أخبرنا عبدالواحد بن محمد بن 
عبداهلل الفارسي قراءة عليو، قاؿ: حدثنا القاضي أبو عبداهلل الحسين بن إسماعيل المحاملي، 

حدثنا الحسين بن علي بن ركواف التسيري، حدثنا عبدالعزيز الماجشوني، عن محمد بن 
 المنكدر، عن سعيد بن المسيب، عن عامر بن سعد،
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عن أبيو، قاؿ: سمعت رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم يقوؿ لعلي: )) أنت مني بمنزلة 
 ىاروف من موسى إال أنو النبي بعدي ((.

القاضي أبو علي الحسن بن علي الصفار، قاؿ: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبداهلل بن  أخبرنا
أحمد الحمدوني قراءة عليو في شهر رجب سنة تسعين وثبلثمائة، أخبرنا أبو الحسن علي بن 

محمد بن محمد بن عقبة ببغداد قراءة عليو، حدثنا إبراىيم بن إسحاؽ الصواؼ الدباغ، حدثنا 
 دثنا إبراىيم بن سعد، عن الزىري، عن عامر بن سعد، قاؿ:معمر بن بكار، ح

إني لمع أبي إذ اتبعنا رجل في قلبو على علي بعض الشيء، فقاؿ: يا أبا إسحاؽ ماحديث يذكر 
الناس عن علي قاؿ: وماىو؟ قاؿ: أنت مني بمنزلة ىاروف من موسى. قاؿ: سمعت رسوؿ الّلو 

أنت سمعت ىذا من رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم، فقاؿ الرجل: 
وسلم؟ قاؿ: نعم، وماتنكروف أف يقوؿ رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم لعلي مثل ىذا أو 



 أفضل .
 ومنها مارواه جرير بن أبي زياد، عن مقسم،

طمة تبكي عن ابن عباس، قاؿ: بينا رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم جالس، إذ أقبلت فا
وساؽ الحديث بطولو، إلى أف قاؿ لها صلى الّلو عليو وآلو وسلم: )) أما ترضين أف علياً مني 

 بمنزلة ىاروف من موسى إال أنو النبي بعدي ((.
 ومنها مارواه األعمش، عن عباية األسدي،

أـ  عن ابن عباس في حديث طويل: أف النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم قاؿ ألـ سلمة: )) يا
سلمة ىذا علي لحمو من لحمي ودمو من دمي وىو مني بمنزلة ىاروف من موسى، يا أـ سلمة 

 ىذا أخي في الدنيا وقريني في الجنة، تزوؿ الجباؿ الراسيات واليزوؿ عن دينو ((.
 ومنها: مارويناه عن ابن لهيعة بإسناده أنو قاؿ ذلك يـو خيبر .

آلو وسلم ذكر ذلك في تسعة مواضع، فعلمنا وذكر الصاحب أف النبي صلى الّلو عليو و 
 االعتبار بعمـو اللفظ، ألف روايتو غير متصورة على سبب واحد.. إلى آخر كبلمو.
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 خبر المناشدة
أخبرني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: أخبرنا الشريف أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف بقزوين، 

حاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: حدثنا أبو عبداهلل قاؿ: أخبرنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إس
جعفر بن الحسين بن الحسن، قاؿ: حدثنا محمد بن علي بن خلف، قاؿ: حدثنا أحمد بن 

عبداهلل بن محمد بن ربيعة بن عجبلف، عن معاوية بن عبداهلل بن عبيداهلل بن أبي رافع، عن أبيو، 
 عن جده،

الشورى وىم ستة منهم علي بن أبي طالب، فلما عن أبي رافع قاؿ: لما جمع عمر أصحاب 
دخلوا انفرد كل رجل منهم بصاحبو وقاـ عبدالرحمن بن عوؼ إلى علي فخبل بو فقاؿ لو 

عبدالرحمن: يا أبا الحسن ما تقوؿ، تقـو بهذا األمر بعهد الّلو وميثاقو وعلى أف تسير سيرة 
تاب الّلو وسنة نبيو صلى الّلو عليو وآلو رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم وعلى أف تعمل بك

 وسلم بالعهود والميثاؽ، وعلى أف التأخذؾ في الّلو لومة الئم؟
ثم قاؿ: فقاؿ لو: إما أف أكوف أعطيك أيماناً فذاؾ مما اليكوف أبداً واهلل أجل في عيني وأىيب 

الذي ذكرت في نفسي وأعظم في صدري من أف أعطيكم ماذكرت، رغبة فيما أنتم فيو، وىذا 
.  من غير إيماف ىو الواجب عليَّ



ثم قاؿ: أما واهلل إنكم لتعرفوف من أولى الناس بهذا األمر قديماً وحديثاً، وما منكم من أحد إال 
 وقد سمع ماسمعت من رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم، ووعى ماوعيت.

لما إف صدقت صدَّقتموني، وإف   ثم قاؿ: أسألكم بحرمة رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم
 كذبت كذبتموني.

أنشدكم باهلل ىل فيكم أحد قاؿ لو رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم: )) أنت أفضل من 
أخلف بعدي ((، وفي القضا من جميع القـو فهل قالها صلى الّلو عليو وآلو وسلم ألحد منكم 

 غيري؟ قالوا: اللهم، ال.
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باهلل ىل فيكم أحد سد رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم أبواب الناس في قاؿ: أنشدكم 
المسجد وفتح لو في المسجد باباً، فقاؿ صلى الّلو عليو وآلو وسلم: )) إني واهلل ماسددت 

أبوابكم وفتحت بابو بل الّلو أمر بذلك (( . فهل فتح باب أحد من الناس غيري؟ قالوا: اللهم، 
 ال.

م باهلل ىل فيكم أحد قاؿ لو: أذف الّلو لو أف يمر في المسجد جنباً مع رسوؿ الّلو قاؿ: أنشدك
 صلى الّلو عليو وآلو وسلم غيري؟ قالوا: اللهم، ال.

قاؿ: أنشدكم باهلل ىل فيكم أحد قاؿ لو رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم: )) ألعطين 
ورسولو، ليس بفرار يفتح الّلو على يديو (( . فلما  الراية غداً رجبل يحب الّلو ورسولو ويحبو الّلو

أصبح تصدى لها الناس فأتى بي، وأنا أرمد العين فتفل في عيني، فقاؿ: )) اللهم اذىب عنو 
 الرمد (( ثم دفع إلي الراية، ولم يدفعها إلى غيري؟ قالوا: اللهم، ال.
لّلو على نبيو صلى الّلو عليو قاؿ: أنشدكم باهلل ىل فيكم أحد تصدؽ بصدقة وىو راكع فأنزؿ ا

وآلو وسلم: }إنما وليكم الّلو ورسولو والذين آمنوا الذين يقيموف الصبلة ويؤتوف الزكاة وىم 
راكعوف{، فخرج النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم، وأخذ بباب المسجد ثم قاؿ: )) من تصدؽ 

 ، ال.عليو؟ (( . فهل واحد تصدؽ بصدقة وىو راكع غيري؟ قالوا: اللهم
قاؿ: أنشدكم باهلل ىل فيكم أحد دعاه رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم ودعا الناس فقاؿ: 
)) من يضمن عني ديني وعداتي ويخلفني في أىلي من بعدي ((، فكف الناس عنو وانتدبت لو، 

ار فضمنت لو ذلك فدعا لي بناقتو العضباء، وبفرسو المرتجز، وببغلتو وحماره وسيفو ذي الفق
وبدرعو ذات الفضوؿ وبجميع ماكاف يحتاج إليو في الحرب، ففقد صلى الّلو عليو وآلو وسلم 
عصابة كاف يشد بها بطنو في الحرب فأمرىم أف يطلبوىا فدفع إلي ذلك، ثم قاؿ: )) ياعلي 



اقبضو في حياتي الينازعك فيو أحد بعدي (( . ثم أمرني فحولتو إلى منزلو، فهل أقبض ذلك 
 نو وعداتو غيري؟ قالوا: اللهم، ال.ووفى بدي
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قاؿ: أنشدكم باهلل ىل فيكم أحد وصاه رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم أف اليلي غسلو 
والينظر إلى عورتو غيري، وأمرني أف أحجبو عن جميع أىل بيتو وكانوا وراء ستر يناولونني الماء 

عورتي أحد غيرؾ (( فهل ألحد منكم غيري؟ قالوا:  ثم رددىا علي، فقاؿ: )) ياعلي الينظر إلى
 اللهم، ال.

قاؿ: أنشدكم باهلل ىل فيكم أحد أنزؿ الّلو تعالى: }إنما يريد الّلو ليذىب عنكم الرجس أىل 
البيت ويطهركم تطهيرًا{ فهل كاف في بيتو غيري وزوجتي وابني الحسن والحسين؟ قالوا: اللهم، 

 ال.
كم أحد أنزؿ الّلو سبحانو سورتو من السماء في كتاب الّلو عز وجل قاؿ: أنشدكم باهلل ىل في

إذ يقوؿ: }قل ال أسألكم عليو أجراً إال المودة في القربى{ فهل أقرباؤه غيري وغير أىل بيتي؟ 
 قالوا: اللهم، ال.

قاؿ: أنشدكم باهلل ىل فيكم أحد أمر الّلو سبحانو وتعالى بأنفاؿ الّلو ورسولو غيري وغير أىل 
 بيتي؟ قالوا: اللهم، ال.

قاؿ: أنشدكم باهلل ىل فيكم أحد ثبتت رايتو مع رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم في أربعة 
آالؼ من المبلئكة مسومين يـو ولي الناس عن النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم والنبي صلى 

 قالوا: اللهم، ال.الّلو عليو وآلو وسلم يدعوىم في أخراىم فهل ثبت معو أحد غيري؟ 
قاؿ: أنشدكم باهلل ىل فيكم أحد كاف أقتل لمشركي قريش مبارزة في يـو كريهة مع رسوؿ الّلو 

 صلى الّلو عليو وآلو وسلم مني؟ قالوا: اللهم ال.
قاؿ: أنشدكم باهلل ىل فيكم أحد بعثو رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم إلى المشركين 

ن النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم، ورجع أبو بكر إلى النبي صلى الّلو بسورة براءة فأبلغتها ع
عليو وآلو وسلم فقاؿ: ىل حدث في أمرنا شيء؟ قاؿ: )) ال، ولكن أتاني جبريل عليو السبلـ 

 فقاؿ: إنو اليؤدي عنك إال رجل منك، فكاف علي مني فبعثتو ((؟ قالوا: اللهم، ال.
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فيكم أحد قاؿ لو رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم حين أتي قاؿ: أنشدكم باهلل ىل 
بالطائر: )) اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من ىذا الطير (( ، فهل أتاه أحد غيري 

 يخبركم بذلك النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم؟ قالوا: اللهم، ال.
رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو  قاؿ: أنشدكم باهلل ىل فيكم أحد بذؿ مهجتو أضطجع مضجع

 وسلم ليلة طلبو العدو فبذؿ نفسو ووقاه بدمو غيري؟ قالوا: اللهم، ال.
قاؿ: أنشدكم باهلل ىل فيكم أحد لو سهماف: سهم في الخاصة وسهم في العامة غيري؟ قالوا: 

 اللهم ال.
و صلى الّلو عليو قاؿ: أنشدكم باهلل ىل فيكم أحد بعث في سرية أنا فيها في عهد رسوؿ اللّ 

 وآلو وسلم إال كنت أميرىا عهد من رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم؟ قالوا: اللهم، ال.
قاؿ: أنشدكم باهلل ىل وّلي رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم أحداً من الناس إال كاف عليو 

 أمير رسوؿ الّلو غيري؟ قالوا: اللهم، ال.
فيكم أحد قاؿ لو رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم يـو غدير خم: قاؿ: أنشدكم باهلل ىل 

)) من كنت مواله فعلي مواله اللهم والي من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذؿ من 
 خذلو (( . فهل قاؿ ذلك ألحد غيري؟ قالوا: اللهم، ال.

راف يباىلوف آؿ النبي صلى قاؿ: أنشدكم باهلل ىل فيكم أحد لما جاءت نصارى بني تغلب نج
الّلو عليو وآلو وسلم فقاؿ رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم بأمر الّلو: }فقل تعالوا ندع 

أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الّلو على الكاذبين{ ، 
دعا بي وبإبني وزوجتي، ثم أجلسنا  فبسط رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم كساءاً ثم

وجلس معنا ثم قاؿ: )) اللهم ىؤالء أىل بيتي (( . فقالت أـ سلمة: يانبي الّلو ألست من 
 أىلك؟ قاؿ: بلى إنك على خير. فهل قاؿ ذلك ألحد غيري؟ قالوا: اللهم، ال.

 هم، ال.ثم جعلني كنفسو حيث قاؿ: من أنفسنا وأنفسكم. فهل ذلك ألحد غيري؟ قالوا: الل
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قاؿ: أنشدكم باهلل، ىل فيكم أحد قاؿ لو رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم إذ دعاني وابني 
وزوجتي فاطمة فأجلسنا جميعاً، ثم قاؿ: )) اللهم ىؤالء أىل بيتي وعشيرتي، اللهم أحب من 

(( . ثم قاؿ أحبهم وانصر من نصرىم واخذؿ من خذلهم، اللهم إني أحبهم وأحب من أحبهم 
صلى الّلو عليو وآلو وسلم: )) إني سأخلف فيكم الثقلين الثقل األكبر والثقل األصغر، فأما 
الثقل األكبر فكتاب الّلو حبل ممدود من السماء إلى األرض طرفو بيد الّلو وطرفو بأيديكم، 



ترقا حتى يردا فأما الثقل األصغر فهؤالء عترتي أىل بيتي لن تضلوا لما إف تمسكتم بهما ولن يف
علي الحوض وحوضي سعتو مابين صنعاء ]وبصرى[، فيو أكواب عدد نجـو السماء (( .ثم 
أقبل على عمار بن ياسر فقاؿ: )) أوص من بعدي بوالية علي بن أبي طالب فمن تواله فقد 
أما  توالني ومن توالني فقد تولى الّلو ومن عاداه فقد عاداني ومن عاداني فقد عادا الّلو، ياعمار

علمت بأف علياً مني بمنزلة ىاروف من موسى إال أنو النبي بعدي، ياعمار أما علمت أني أوؿ 
من تنشق األرض عنو وعلي معي على حوضي، وىو الفاروؽ يفرؽ بين الحق والباطل، وىو 

يعسوب المؤمنين، والماؿ يعسوب الظلمة، وىو الذائد عن حوضي ((، فهل قاؿ ذلك ألحد 
 للهم، ال.غيري؟ قالوا: ا

قاؿ: أنشدكم باهلل ىل تعلموف يوماً أتيتكم وأنتم جلوس مع رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو 
وسلم فقاؿ: )) ىذا أخي فقد أتاكم (( ثم أقبل عليكم، فقاؿ: )) أما إنو أولكم إيماناً باهلل 

ة وأقسمكم وأقومكم بأمر الّلو وأوفاكم بعهد الّلو وأقضاكم بحكم الّلو وأعدلكم في الرعي
بالسوية، وأعظمكم عند الّلو مزية، فأنزؿ الّلو عز وجل: }إف الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

أولئك ىم خير البرية{، فكبر النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم وكبرتم معو، ثم قاؿ النبي صلى 
ي، فهل ( فهل قاؿ ذلك ألحد منكم غير 1الّلو عليو وآلو وسلم: )) اللهم وآؿ، الّلو وآؿ)
 تعلموف أف ذلك كذلك؟ قالوا: اللهم، نعم. ((
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قاؿ: أنشدكم باهلل ىل تعلموف أف فيكم أحداً أنزؿ الّلو فيو سورة من القرآف }ىل أتى على 
اإلنساف حين من الدىر{ إلى آخرىا حين أطعمت يتيماً وأسيراً ومسكيناً فهل فعل ذلك أحد 

 منكم غيري؟ قالوا: اللهم، ال.
: أنشدكم باهلل ىل فيكم أحد اعتنقو صلى الّلو عليو وآلو وسلم وبكى وبكيتم جميعاً ثم رفع قاؿ

رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم رأسو ورفعت رأسي فقلت: يارسوؿ الّلو بأبي أنت وأمي 
أحدث حدث من السماء، فقاؿ صلى الّلو عليو وآلو وسلم: ال. فقلت لو: عما أبكاؾ يارسوؿ 

؟ فقاؿ: )) أبكتني ضغائن في صدور قـو لم يظهروىا لك إال من بعدي فلو شهدتك (( الّلو
 فهل قاؿ ذلك ألحد غيري؟ قالوا: اللهم، ال.

ثم قاؿ: أنشدكم باهلل ىل فيكم أحد قاؿ لو رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم: )) كذب من 
 اللهم، ال. زعم أنو يحبني ويبغضك (( فهل قاؿ ذلك ألحد غيري؟ قالوا:

 قاؿ: فمن شهد ذلك منكم وعلمو ثم كتمو فما أسميو؟ ثم نهض.
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 الغدير
حدثنا السيد علي بن أبي طالب قراءة، قاؿ: حدثنا الشيخ أبو القاسم علي بن محمد اإليراني، 
قاؿ: أخبرني السيد الثائر رفي الّلو جعفر بن محمد، قاؿ: أخبرنا الناصر للحق الحسن بن علي 

يو السبلـ، قاؿ: أخبرنا بشر بن عبدالوىاب، قاؿ: حدثنا عبيداهلل بن موسى، قاؿ: حدثنا  عل
 كامل بن العبل، قاؿ: سمعت حبيب بن أبي ثابت يحدث عن يحيى بن جعدة،

عن زيد بن أرقم، قاؿ: خرجنا مع رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم حتى انتهينا إلى غدير 
. في يـو ما أثر علينا يـو أشد منو فقاـ فحمد الّلو عز وجل وأثنى خم، قاؿ: فأمر بدوح .....

عليو ثم قاؿ: )) يا أيها الناس إنو لم يبعث نبي قبلي إال عاش نصف ماعاش الذي كاف قبلو، 
وأنا أوشك أف أدعى فأجيب، وإني تارؾ فيكم ما إف تمسكتم بو لن تضلوا بعده كتاب الّلو عز 

بيد علي بن ابي طالب فقاؿ: )) يا أيها الناس من أولى بكم من وجل ((. قاؿ: ثم قاـ فأخذ 
 أنفسكم؟ قالوا: الّلو ورسولو. قاؿ: من كنت مواله فعلي مواله ((.

وبهذا اإلسناد عن الناصر للحق عليو السبلـ، قاؿ: حدثنا بشر بن عبدالوىاب، قاؿ: حدثنا 
 سعد العوفي،عبداهلل بن موسى، قاؿ: حدثنا فضيل بن مرزوؽ، عن عطية بن 

عن أبي سعيد الخدري، قاؿ: قاؿ رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم: )) من كنت وليو فعلي 
 وليو ((.
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وبهذا اإلسناد عن الناصر للحق عليو السبلـ، قاؿ: أخبرنا بشر بن عبدالوىاب، قاؿ: حدثنا 
عن عمرو، وسعيد بن وىب،  وكيع بن الجراح، قاؿ: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاؽ السبيعي،

 قاال:
كنا مع علي بالرحبة فقاؿ: أنشد الّلو تعالى رجبل سمع النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم يـو 

 غدير خم لما قاـ.
قاؿ عمرو: فقاـ من ناحيتي ستة، قاؿ سعيد: وقاـ من ناحيتي ستة فشهدوا أف رسوؿ الّلو صلى 

) من كنت مواله فعلي مواله، اللهم واؿ من وااله الّلو عليو وآلو وسلم قاؿ يـو غدير خم: )
 وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذؿ من خذلو ((.

وبهذا اإلسناد عن الناصر للحق عليو السبلـ، قاؿ: أخبرنا محمد بن نوكرد، قاؿ: أخبرنا يحيى 



 بن عبدالحميد الحماني، قاؿ: حدثنا شريك بن عبداهلل النخعي، عن الحسن بن الحكم، عن
 رباح بن الحارث، قاؿ:

كنا قعوداً مع علي بن أبي طالب فجاء ركب من األنصار عليهم العمائم فقالوا: السبلـ عليك 
ياموالنا. فقاؿ علي: أنا موالكم وأنتم قـو من العرب؟ قالوا: نعم، سمعنا رسوؿ الّلو صلى الّلو 

ن وااله وعاد من عاداه ((، عليو وآلو وسلم يقوؿ: )) من كنت مواله فعلي مواله، اللهم واؿ م
وىذا أبو أيوب فينا، فحسر أبو أيوب العمامة عن وجهو ثم قاؿ: سمعت رسوؿ الّلو صلى الّلو 
 عليو وآلو وسلم يقوؿ: )) من كنت مواله فعلي مواله، اللهم واؿ من وااله وعاد من عاداه ((.

ن علي بن خلف العطار، وبهذا اإلسناد عن الناصر للحق عليو السبلـ، قاؿ: أخبرنا محمد ب
قاؿ: حدثنا يحيى بن ىاشم، قاؿ: حدثنا أبو الجارود زياد بن المنذر الهمداني وفطر بن خليفة 

 المخزومي،
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عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني، قاؿ: كنا في الرحبة عند علي بن أبي طالب: فجاء قـو 
قاؿ: أنا موالكم عتاقة؟ فقالوا: ال، نحن قـو من من قبل اليمن فقالوا: السبلـ عليك ياموالنا. ف

العرب سمعنا رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم يقوؿ يـو غدير خم: )) من كنت مواله 
فعلي مواله اللهم واؿ من وااله وعاد من عاداه ((. قاؿ: فهاجو ذلك فنادى في الناس 

ثنى عليو بما ىو أىلو، ثم قاؿ: أنشد فاجتمعوا حتى امتؤلت الرحبة منهم فقاـ فحمد الّلو وأ
باهلل تعالى من شهد يـو غدير خم إال قاـ واليقـو رجل يقوؿ أنبئت إال رجل سمعت أذناه ووعاه 
قلبو. قاؿ: فقاـ اثني عشر رجبل ثمانية من األنصار ورجبلف من قريش ورجل من خزاعة واآلخر 

اسمعتم قالوا: نشهد أنا أقبلنا مع ال أدري من ىو، قاؿ: اصطفوا. فاصطفوا، فقاؿ: ىاتوا م
رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم في حجة الوداع حتى إذا كاف بغدير خم، نزؿ ونزلنا حتى 
إذا كاف صبلة الظهر خرج رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم فأمر بسمرات َفُشذبن وقممن 

و، ثم إذا انصرؼ قاـ فحمد الّلو عز ثم ألقى عليهن ثوباً ثم نادى الصبلة فخرجنا وصلينا مع
وجل وأثنى عليو بما ىو أىلو، ثم قاؿ: )) يا ايها الناس إني أوشك أف أدعى فأجيب، وإني 

مسؤوؿ وإنكم مسؤولوف فما أنتم قائلوف، قالوا: نقوؿ اللهم قد بلغت. قاؿ: اللهم اشهد ثبلث 
م كحرمة يومكم ىذا وكحرمة مرات. ثم قاؿ: إال إف دمائكم وأموالكم وأعراضكم حراـ عليك

شهركم ثم قاؿ: أوصيكم بالنساء وأوصيكم بالجار وأوصيكم بالمملوؾ ثم قاؿ: يا أيها الناس 
إني تارؾ فيكم الثقلين كتاب الّلو وأىل بيتي أال وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، 



أف الّلو موالي وأنا مولى سألت الّلو عز وجل لهما ذلك فأعطانيو. قاؿ: يا أيها الناس أتعلموف 
المؤمنين وأنا أولى بكم منكم، قاؿ ذلك ثبلث مرات، قاؿ: فقلنا نعم. وىو آخذ يدؾ حتى 
عرفناؾ باسمك وعرفناؾ بيديك وىو يقوؿ: )) من كنت مواله فعلي مواله، قاؿ ذلك ثبلث 

 مرات.
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 اللهم واؿ من وااله وعاد من عاداه ((.
صر للحق عليو السبلـ قاؿ: وحدث أبي رحمو الّلو، حدثنا يحيى بن وبهذا اإلسناد عن النا

 ىاشم على ىذه الجهة،
قاؿ الناصر للحق عليو السبلـ وفي بعض ماروي في ذلك أف عمر بن الخطاب قاؿ: بخ بخ أبا 

 حسن أصبحت موالي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.
ثابت عن عهد رسوؿ الّلو صلى وفي غدير خم والية أمير المؤمنين عليو السبلـ يقوؿ حساف بن 

 الّلو عليو وآلو وسلم:
 يناديهم يـو الغدير نبيهم .... بخم فَاْسِمْع بالرسوؿ مناديا
 إلهك موالنا وأنت ولينا .... وما لك منا في الوالية عاصيا

 فقاؿ لو قم ياعلي فإنني .... رضيتك من بعدي إماما وىاديا
 

رنا قاضي القضاة، عبدالجبار بن أحمد رحمو الّلو، قاؿ: أخبرني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: أخب
أخبرنا أبو محمد عبداهلل بن محمد بن عيسى الخشاب بأصفهاف، قاؿ: حدثنا الحسين بن معاذ 
بن حرب األخفش، قاؿ: حدثنا محمد بن أبي عباد .......، حدثنا معن بن عيسى الفزار، عن 

 موسى بن يعقوب الربعي، عن مهاجر بن مسمار،
عن عائشة بنت سعد أو عامر بن سعد بن أبي وقاص أف رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم 
خطب ثم قاؿ: )) أما بعد، أيها الناس فإني وليكم. قالوا: صدقت يارسوؿ الّلو، ثم أخذ بيدي 

علي صلوات الّلو عليو فرفعها ثم قاؿ: ىذا وليي والمؤدي عني والي الّلو من وااله، وعادى من 
 اداه ((.ع

أخبرني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: أخبرني أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي، قاؿ: 
أخبرني أبو القاسم عبدالعزيز المعروؼ بابن البقاؿ، حدثنا جعفر بن محمد الحسني، قاؿ: 



حدثني علي بن منذر، قاؿ: حدثنا إسماعيل بن أباف، عن ابن داود، عن عبداألعلى بن عامر 
 لبي،الثع
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عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قاؿ: خطب الناس أمير المؤمنين بالرحبة ثم قاؿ: أنشد الّلو امرءأ 
وأنشد اإلسبلـ شهد رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم وىو آخذ بيدي يقوؿ: )) ألست 

مواله فعلي  أولى بكم يامعشر المسلمين من أنفسكم؟ قالوا: بلى يارسوؿ الّلو، قاؿ: فمن كنت
مواله، اللهم واؿ من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذؿ من خذلو (( إال قاـ فشهد. 

 قاؿ: فقاـ أربعة عشر رجبل فشهدوا قاؿ: وكتم قـو فمافنوا حتى عموا وبرصوا.
حدثنا الشيخ أبو إبراىيم إسماعيل بن محمد بن علي ولياف باستراباذ، قاؿ: حدثنا الشيخ أبو 

محمد بن موسى الخوارزمي، قاؿ: حدثني إسحاؽ بن الحسن بن ميموف الحربي، قاؿ:  بكر
 حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، وعن ىاروف العبدي، عن عدي بن ثابت،

عن البراء بن عازب، قاؿ: أقبلنا مع رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم في حجة الوداع حتى 
ينا أف الصبلة جامعة وُكِسَح لرسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم إذا كنا بغدير خم ثم نودي ف

تحت شجرتين فأخذ رسوؿ الّلو )ص( بيد علي صلوات الّلو عليو فقاؿ: )) ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قاؿ: ألست أولى بكل مؤمن من نفسو؟ قالوا: بلى. قاؿ 

م: فإف ىذا مولى من أنا مواله، اللهم واؿ من وااله وعاد رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسل
من عاداه ((. فلقيو عمر بن الخطاب بعد ذلك فقاؿ: ىنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت 

 وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة.
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 حديث الطير
: حدثنا اخبرنيي والدي رضي الّلو عنو، قاؿ اخبرنا قاضي القضاة عبدالجبار ابن أحمد، قاؿ

 عبدالرحمن بن حمداف حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا عبداهلل بن موسى حدثنا إسماعيل األزرؽ،
عن أنس بن مالك، قاؿ: اىدي لرسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم طير، فقاؿ: اللهم ائتني 

فجاء  بأحب خلقك إليك ياكل معي من ىذا الطير فقلت: اللهم اجعلو رجبلً من األنصار، قاؿ:
علي، فقلت إف رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم على حاجة فذىب ثم جاء، فقاؿ افتح 



لي، فقلت إف رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم على حاجة فذىب ثم جاء، فقاؿ: افتح لي 
فقلت إف رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم على حاجة فذىب ثم جاء، فقاؿ: النبي صلى 

و عليو وآلو وسلم افتح ففتحت ثم دخل، فقاؿ النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم ما حبسك اللّ 
ياعلي، فقاؿ: ىذه آخر حركات يعني ثبلث مرات يرددني انس، ويقوؿ إنك على حاجة، فقاؿ: 
ما حملك على ما صنعت يا أنس، قاؿ: سمعت دعاؾ فأحببت أف يكوف رجبل من قومي فقاؿ: 

 و وسلم إف الرجل قد يحب قومو. أو الرجل يحب قومو.صلى الّلو عليو وآل

(1/26) 

 

 حديث الراية
أخبرنا والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد، قاؿ: حدثنا أبو 

بكر أحمد بن ىشاـ بن حميد الحصري بالبصرة حدثنا أبو عمر احمد ابن عبدالجبار العطاردي 
 الشيباني عن المسيب بن مسلم األسدي، قاؿ: حدثنا عبداهلل بن بريدة ، حدثنا يونس بن بكير

عن أبيو، قاؿ: كاف رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم ربما اخذتو الشقيقة فيمكث اليـو أو 
اليومين ال يخرج فلما نزؿ خيبر اخذتو الشقيقة فلم يخرج إلى الناس وإف أبا بكر اخذ راية 

و عليو وآلو وسلم فنهض فقاتل قتاال شديدًا، ثم رجع فأخذىا عمر فقاتل رسوؿ الّلو صلى اللّ 
قتاال ىو اشد من القتاؿ األوؿ، ثم رجع فأخبر بذلك رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم، ثم 

قاؿ رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم: ألعطينها غداً رجبل يحب الّلو ورسولو ويحبو الّلو 
ىا عنوة وليس ثم علي، فتطاوؿ لها قريش ورجا كل واحد منهم أف يكوف صاحب ورسولو ويأخذ

ذلك، فاصبح وجاء علي على بعير فأناخ قريباً ثم جاء رسوؿ الّلو وىو ارمد قد عصب عينيو 
بشقة برد لو قطري فقاؿ صلى الّلو عليو وآلو وسلم مالك؟ قاؿ: قد رمدت بعدؾ، قاؿ: ادف 

تا حتى مضى لسبيلو، ثم أعطاه الراية فنهض بها وعليو جبة ارجوانو مني فتفل في عينيو فما وجع
حمراء قد اخرج كميها فأتى مدينة خيبر وخرج مرحب صاحب الحصن وعليو مغفر وخوذة وقد 

 نقبو مثل البيضة وىو يرتجز:ػ
 قد علمت خيبر أني مرحب ... شاكي السبلح بطل مجرب

 إذا الليوث اقبلت تلهب
 ـفقاؿ علي عليو السبل

 أنا الذي سمتني أمي حيدرة ... كليث غابات شديد قسورة
 اكيلكم بالسيف كيل السندرة



فاختلفا ضربتين فبدره علي عليو السبلـ فضربو فقد الحلق والمغفر والرأس حتى وقع في 
 األضراس واخذ المدينة.

 وروى ىذه القصة الناصر للحق عليو السبلـ من طرؽ.
 وروى في ىذا المعنى

 ثابت أنو انشد في قصيدة لو:ػ عن حساف بن
 فكاف علي أرمد العين يبتغي .... دوءا فلما لم يحس مداويا

 شفاه رسوؿ الّلو منو بتفلة .... فبورؾ مرقيا وبروؾ راقيا
 فقاؿ سأعطي الراية اليـو صارما .... حساما محبا للرسوؿ مواليا

 يحب األلو واإللو يحبو .... بو يفتح الّلو الحصوف اللواتيا
 

 وىذا الخبر معروؼ ال ينكره احد وذكره امير المؤمنين عليو السبلـ يـو الشورى.

(1/27) 

 

 تبليغ براءة
وروى الناصر للحق عليو السبلـ في كتاب )البساط(، قاؿ: حدثنا شيخ أىل الري وزاىدىم 

عن محمد بن نوكرد، قاؿ: أخبرنا ابن نمير، قاؿ: حدثنا أبو ربيعة، قاؿ: حدثنا أبو عوانة، 
 األعمش، عن أبي صالح،

عن أبي سعيد وأبي ىريرة، قاال: بعث رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم أبا بكر ببراءة فلما 
بلغ ضجناف فسمع رغا ناقة علي فعرفو فأتاه فقاؿ: ما شأني؟ قاؿ: خير إف النبي صلى الّلو 

كر انطلق فقاؿ: يارسوؿ الّلو عليو وآلو وسلم بعثني ببراءة خلفك على الموسم، فلما رجع أبو ب
 مالي؟ فقاؿ: )) ال يبلغ عني غيري أو رجل مني (( يعني علياً .

قاؿ الناصر للحق عليو السبلـ: وقد روينا ىذا الخبر من جهات أنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم 
رأ قاؿ ألبي بكر لما رجع إليو فسألو مالي؟ فقاؿ: )) جائني جبريل عليو السبلـ وقاؿ: ربك يق

 عليك السبلـ ويقوؿ لك: إنو اليؤدي عنك إال أنت أو رجل منك ((. يعني علياً .
قاؿ الناصر للحق عليو السبلـ: وفي ىذا الخبر أعجب العجب وأدؿ الداللة على إمامة علي 
عليو السبلـ وذلك أف إسناده إلى أبي بكر بن أبي قحافة عن رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو 

عليو السبلـ عن الّلو تعالى، أف علياً من رسوؿ الّلو وأنو يبلغو عنو، وأف أبا  وسلم عن جبريل



بكر ليس من رسوؿ الّلو واليبلغ عنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم، وإذا كاف أبو بكر اليبلغ عن 
 رسوؿ الّلو إلى العباد سورة براءة فهو لجميع فرائض الّلو ودينو أقل تبليغاً.. الخ.

(1/28) 

 

 ي والخليفةالوص
أخبرنا محمد بن علي بن خلف، قاؿ: حدثنا محمد بن عمرو، قاؿ: حدثنا معاوية بن ىشاـ، 

 عن عمرو بن حريث، عن برذعة بن عبدالرحمن،
عن أنس بن مالك، قاؿ: دخل علي بن أبي طالب عليو السبلـ على رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو 

 ي أىلي وخير من أخلفو بعدي ((.وآلو وسلم فقاؿ: )) أنت أخي ووزيري وخليفتي ف
حدثني الشيخ أبو حاجب محمد بن إسماعيل، قاؿ: أخبرنا الشيخ أبو ربيعة محمد بن محمد، 

قاؿ: حدثنا أبو بكر محمد بن عمراف بن موسى النحوي المعروؼ بالعمراني، قاؿ: حدثنا 
ا عبداهلل بن موسى، الفضل بن عبداهلل بن ربيعة القاضي، قاؿ: حدثنا عمار بن رجاء، قاؿ: حدثن

 عن مطر،
عن أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم لعلي: )) أنت أخي ووزيري 

 وخليفتي في أىلي وخير من أخلف بعدي ويقضي ديني وينجز موعدي ((.

(1/29) 

 

 أخو رسوؿ اهلل
برنا عبداهلل بن جعفر بن اخبرني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا قاضي القضاة، قاؿ: اخ

فارس، قاؿ: حدثنا احمد بن يونس المسيب الضبي حدثنا عثماف بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن 
 شيبة حدثنا علي بن صالح عن حكيم بن جبير عن جميع بن عمير الليثي،

عن ابن عمر، قاؿ: حين آخا رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم بين أصحابو جاء علي تدمع 
 يناه، فقاؿ: مالي لم تواخ بيني وبين احد من اخواني، قاؿ: >انت اخي في الدنيا واآلخرة<.ع

حدثني السيد ابو الحسين علي بن أبي طالب الحسني، قاؿ: اخبرنا الشيخ علي بن محمد 
األبراني، قاؿ: اخبرنا السيد الثائر في الّلو أبو الفضل جعفر بن محمد، عن الناصر للحق عليو 

قاؿ: اخبرنا محمد بن علي بن علي بن خلف، قاؿ: حدثنا محمد بن عمرو، قاؿ:  السبلـ،
 حدثنا معاوية بن ىشاـ عن قيس بن الربيع عن عمر بن حساف،



عن أبي يحيى حكيم بن سعيد، قاؿ: سمعت علياً عليو السبلـ، يقوؿ: أنا عبداهلل وأخو رسوؿ 
ولم يقلها احد بعدي إال كذاب، فقاؿ: رجل الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم لم يقلها احد قبلي 

 إنا أقوؿ كما قاؿ: أناعبداهلل واخو رسوؿ الّلو. فضرب بو جنوف.

(1/30) 

 

حدثني القاضي أبو الحسن بن علي الصفار، قاؿ: اخبرنا أبو علي حمد بن عبداهلل بن محمد 
اف الحناط، قاؿ: بن عبدالرحمن قراءة واخبرنا أبو العباس محمد بن الحسين بن علي بن سليم

حدثنا أبو زرعة الرازي، قاؿ: حدثنا عثماف بن أبي شيبة حدثنا عبداهلل بن نمير عن الحارث بن 
 أبي حصيرة ،

عن أبي سليماف الحميني وىو زيد بن وىب، قاؿ: سمعت علياً على المنبر يقوؿ: أنا عبداهلل 
أنا عبداهلل واخو رسولو. فخنق واخو رسوؿ الّلو ال يقولها بعدي إال كذاب مفتري. فقالها رجل 

 واحتمل.
وحدثني القاضي أبو علي الحسن بن علي الصفار، قاؿ: حدثنا عبد الواحد بن محمد بن 

مهدي قراءة عليو، قاؿ: اخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عقدة حدثنا أحمد بن يحيى بن 
 زكريا حدثنا عبداهلل بن موسى اخبرنا مطر ،

وؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم: إف أخي ووصيري ووصيي علي بن عن أنس، قاؿ: قاؿ رس
 أبي طالب.

(1/31) 

 

 أولى الناس بالخبلفة
وروى أبو إسحاؽ إبراىيم بن سعيد الثقفي، قاؿ: أخبرني عثماف بن أبي شيبة العبسي قاؿ: 

 حدثنا خالد المدايني، قاؿ: حدثنا أبو عوانة، عن خالد الحذَّا،
ن أبي بكر، قاؿ: سمعت علياً عليو السبلـ على المنبر يقوؿ: قبض رسوؿ الّلو عن عبدالرحمن ب

 صلى الّلو عليو وآلو وسلم وما أحد أولى بهذا األمر مني.
حدثني والدي رضي الّلو عنو قاؿ: حدثنا الشريف أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي، قاؿ: 

ىاروف العطار، قاؿ: حدثنا عباد بن حدثني ابن البقاؿ، قاؿ: حدثني أبو جعفر أحمد بن 
 يعقوب، قاؿ: حدثنا عمرو بن ثابت، عن فضيل بن المرزوؽ، قاؿ:



قاؿ زيد بن علي عليهما السبلـ قبض رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم فكاف أولى الناس 
ن بالناس علي بن أبي طالب صلوات الّلو عليو ثم قبض علي فكاف أولى الناس بالناس الحسن ب
 علي، ثم قبض الحسن فكاف أولى الناس بالناس الحسين بن علي عليهما السبلـ ثم سكت.
روى الشريف المرتضى رحمو الّلو، عن زيد بن علي عليهما السبلـ أنو كاف يقوؿ علي عليو 

السبلـ: بايع واهلل الناس أبا بكر وأنا أولى بهم مني بقميص ىذا فكظمت غيظي وانتظرت أمري 
ي باألرض ثم أف أبا بكر ىلك واستخلف عمر وقد واهلل أعلم أني اولى بالناس وألزقت كلكل

بقميصي ىذا فكظمت غيظي وانتظرت أمري ثم إف عمر ىلك وجعلها شورى وجعلني فيها 
سادس ستة كسهم الجدة، فقالوا: اقتل األوؿ فكظمت غيظي وانتظرت أمري وألزقت كلكلي 

 ر باهلل.باألرض حتى ماوجدت إال القتاؿ أو الكف

(1/32) 

 

حدثني السيد أبو الحسن يحيى بن الحسين الحسني، قاؿ: أخبرنا الشريف أبو عبداهلل محمد 
بن علي بن الحسين الحسني الكوفي، قاؿ: أخبرنا محمد بن علي بن الحسن قراءة، حدثنا 

محمد بن عمار حدثنا سليماف بن العط، قاؿ: حدثنا محمد بن جميل، حدثنا بعض أصحابنا، 
 عن محمد الغراطيسي،

عن أبي الجارود، أف المعتزلة قالوا لزيد بن علي سلم لمن مضى قاؿ: كل لواء في اإلسبلـ عقد 
 لغيرنا فهو لواء ضبللة.

وأخبرني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: أخبرنا الشريف أبو يعلى، حدثنا ابن البقاؿ، قاؿ: حدثنا 
 م، عن الربيع بن المنذر الثوري، عن أبيو، قاؿ:عيسى بن مهراف، قاؿ: أخبرنا مخوؿ بن إبراىي

سمعت الحسين بن علي عليهما السبلـ يقوؿ: إف أبا بكر وعمر عمد إلّي ىذا األمر وىو لنا  
 كلو فجعبل لنا فيو سهماً كسهم الجدة واهلل لهمتهما أنفسهما يـو يطلب الناس شفاعتنا.

(1/33) 

 

 كيف صرفت الخبلفة عن علي
بن أبي طالب بن القاسم الحسني، قاؿ: أخبرنا أبو الحسين زيد بن إسماعيل  حدثنا السيد علي

بن محمد الحسني، قاؿ: أخبرنا أبو العباس محمد بن إبراىيم الحسني رحمو الّلو، قاؿ: أخبرنا 
عبداهلل، قاؿ: حدثنا جعفر، قاؿ: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، قاؿ: حدثنا شريك، عن 



 روة بن المغيرة بن شعبة، قاؿ:فطر، عن السدي، عن ع
سمعت أبي يقوؿ: إف أوؿ من أخرج ىذا األمر من آؿ رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم 

ألنا. قلت: وكيف ذاؾ يا أبو؟ قاؿ: انطلقت لما قبض النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم إلى باب 
لسك ىاىنا؟ قاؿ: ننتظر أف حجرتو وقد اجتمع كثير من الناس وفيهم أبو بكر، فقلت لو: مايج

يخرج علي بن أبي طالب فنبايعو فإنو أولى الناس بالقياـ بأمر أمة محمد لسابقتو وقرابتو مع 
علمو ومعرفتو بالكتاب وشرائع الدين وقد عهد إلينا فيو رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم 

رية ينتظر بهذا األمر الجنين في في حياتو، فقلت: يا أبا بكر لو فعلتموىا لتكونن ىرقلية وقيص
بطن أمو من ىذا البيت حتى يضع، قاؿ: فألقيتها في قلبو. ثم أتيت عمر بن الخطاب فقلت: 

أدرؾ. قاؿ: وماذلك؟ قلت: إف أبا بكر جالس على باب حجرة النبي صلى الّلو عليو وآلو 
ن ىرقلية قيصرية وسلم ينتظر خروج علي بن أبي طالب ليبايعو ولعمري لئن فعلتموىا لتكون

تنتظر بها الحبلى في بطنها حتى تضع فقاـ عمر سريعاً واحمرت عيناه غضباً حتى أتى أبابكر 
ثم قاؿ: مادعاؾ إلى مايقوؿ المغيرة، انظر يا أبا بكر اليطمع في ىذا األمر بنو ىاشم فإنا إف 

 فعلنا ذلك ذىبت اإلمرة من قريش آخر أياـ الدنيا.

(1/34) 

 

 في أنو مظلـو
حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: حدثني أبو يعلىحمزة بن أبي سليماف العلوي، قاؿ: حدثني 

أبو القاسم، قاؿ: حدثني عيسى، قاؿ: حدثني عبدالرحمن بن عمر بن جبلة الباىلي، قاؿ: 
 حدثنا ابن غزواف، عن وىب البناني، عن أبي حرب بن أبي األسود الدئلي،

ا أماشي عمر بن الخطاب ويده في يدي إذ قاؿ لي: يا ابن عباس عن ابن عباس، قاؿ: بينما أن
ما أحسب القـو إال وقد ظلموا ابن عمك، قاؿ: قلت يا أمير المؤمنين فإف القـو ظلموه 

فبلتظلمو أنت فأرسل يده من يدي ثم مضى مسرعاً ثم وقف وأخذ بيدي، فقاؿ: ما أحسب 
منين ما استصغره الّلو ورسولو إذ اخذ سورة القـو ظلموه ولكن استصغروه. قلت: يا أمير المؤ 

 براءة من أبي بكر ودفعها إليو.
حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: حدثني السيد أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي، قاؿ: 
حدثنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: حدثنا أبو عبداهلل جعفر بن 

حدثنا محمد بن خلف الحداد، حدثنا إسماعيل بن أباف الوراؽ، حدثنا علي  محمد الحسني،
 بن عباس، عن ليث بن أبي سليم،



عن أبي جعفر عليو السبلـ، قاؿ: قاؿ علي عليو السبلـ: أما لو بقي لي حمزة وجعفر ماطمع 
 في ىذا األمر أبو بكر والعمر ولكن بقيت مع خلفين خلقين العباس وعقيل.
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ثني السيد أبو الحسن يحيى بن الحسن الحسني الكوفي، قاؿ: أخبره أبو عبداهلل محمد بن حد
علي بن الحسن الحسني الكوفي قاؿ: فيما أجاز لي زيد بن جعفر بن حاجب، أخبرنا 

عبدالعزيز بن إسحاؽ البغدادي في كتابو محمد بن القاسم، حدثنا عبدالرحمن بن محمد، 
 يل بن يونس بن إسحاؽ، قاؿ:حدثنا العذري، حدثنا إسرائ

قاؿ زيد بن علي عليهما السبلـ: كاف علي بن أبي طالب من رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو 
وسلم بمنزلة ىاروف من موسى إذ قاؿ لو: }وأصلح والتتبع سبيل المفسدين{ فألزؽ على كلكلو 

 سبيل ربو. باألرض ما رأى صبلحاً فلما رأى الفساد بسط يده وشهر سيفو ودعا إلى
قاؿ الناصر للحق عليو السبلـ: حدثنا عبداهلل بن يحيى، قاؿ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، 

وعثماف بن أبي شيبة، قاال: حدثنا الفضل بن دكين، قاؿ: حدثنا فطر بن خليفة، قاؿ: أخبرنا 
 ،حبيب بن أبي ثابت، قاؿ: سمعت ثعلبة بن زيد الحماني، وعثماف بن أبي شيبة في حديثو

 عن ثعلبة قاؿ: سمعت علياً عليو السبلـ يقوؿ: إنو لعهد النبي األمي تغدر بي األمة من بعده.
وروى إبراىيم الثقفي، قاؿ: أخبرنا عثماف بن أبي شيبة وأبو نعيم الفضل بن دكين قاال: أخبرنا 

 فطر بن خليفة، عن جعفر بن عمرو بن حريث،
ؿ: مازلت مظلوماً منذ قبض رسوؿ الّلو صلى الّلو عن أبيو، قاؿ: سمعت علياً عليو السبلـ يقو 

 عليو وآلو وسلم إلى يومنا.
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وروى إبراىيم قاؿ: أخبرنا يحيى بن عبدالحميد الِحمَّاني، وعباد بن يعقوب األسدي، قاال: 
 حدثنا عمرو بن ثابت عن سلمة بن كهيل،

ابي يقوؿ: وامظلمتاه. فقاؿ عن المسيب بن لحية، قاؿ: بينما علي عليو السبلـ يخطب وأعر 
علي: ادف مني. فقاؿ: لقد ظلمت بعدد المدر والوبر. وفي حديث عباد: قاؿ جاء أعرابي 

، فقاؿ: ويحك وأنا مظلـو عدد المدر والوبر.  يتخطى فنادى يا أمير المؤمنين مظلـو
عمرو  وروى أبو نعيم الفضل بن دكين عن عمراف بن أبي مسلم قاؿ: كنا جلوساً عند جعفر بن



 بن حريث، فقاؿ:
حدثني والدي أف علياً عليو السبلـ لم يقم مرة على المنبر إال قاؿ في آخر كبلمو قبل أف ينزؿ: 

 مازلت مظلوماً منذ قبض نبيئنا صلى الّلو عليو وآلو وسلم.
ورى إبراىيم قاؿ: أخبرنا القناد، قاؿ: حدثنا علي بن ىاشم، قاؿ: حدثنا أبو الجحاؼ، عن 

 ثعلبة، قاؿ: معاوية بن
جاء رجل إلى أبي ذر رحمو الّلو وىو جالس في المسجد وعلي عليو السبلـ يصلي أمامو، 
فقاؿ: يا أبا ذر أال تحدثني بأحب الناس إليك فواهلل لقد علمت أف أحبهم إليك أحب إلى 

 رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم، قاؿ: أجل والذي نفسي بيده إف أحبهم إلي أحبهم إلى
 رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم وىو ىذا الشيخ المظلـو والمضطهد حقو.

 وروى إبراىيم قاؿ: حدثنا عثماف بن سعيد، قاؿ: حدثنا علي بن عباس، عن أبي الجحاؼ،
عن ثعلبة، أنو قاؿ: أال أحدثكم حديثاً لم يختلط؟ قلت: بلى. قاؿ: مرض أبو ذر مرضاً شديداً 

السبلـ، فقاؿ لو بعض من يدخل عليو: لو أوصيت إلى أمير المؤمنين  فأوصى إلى علي عليو 
 كاف أجمل من وصيتك إلى علي. قاؿ: واهلل قد أوصيت إلى أمير المؤمنين حقاً.
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ي السيد ابو الحسين علي بن أبي طالب الحسني، قاؿ: اخبرنا الشيخ علي بن محمد حدثن
األبراني، قاؿ: اخبرنا السيد الثائر في الّلو أبو الفضل جعفر بن محمد، عن الناصر عليو السبلـ 

قاؿ: روي لنا عن أبي عوانة، عن أحمد بن حمزة، وقيس بن حفص، عن يونس بن أرقم، وعن 
 حدثنا األعمش عن سالم بن أبي الجعد، أبي عوانة قاال:

عن أخيو عبيد بن أبي الجعد، قاؿ: سمعت علياً عليو السبلـ يقوؿ: لقد ظلمت الحق ولوال 
 عهد الناس بالكفر لجاىدتهم ولكن أصبر حتى يحكم الّلو لي وىو خير الحاكمين.

سليماف العلوي  أخبرني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: أخبرنا الشريف أبو يعلى حمزة بن أبي
الزيدي، قاؿ: أخبرنا ابن البقاؿ، عن عمر بن خالد بن يزيد بن الجارود، والمقريء عن محمد 

 بن مرزوؽ، عن حسين بن حسين األشقر، عن عمرو بن ثابت، عن سلمة بن كهيل،
عن المسيب بن لحية، قاؿ: أقبل أعرابي وأمير المؤمنين يخطب الناس. فقاؿ: أنا مظلـو يا 

 مؤمنين. فقاؿ أمير المؤمنين: ادف مني فدنا، فقاؿ: واهلل أنا مظلـو عدد الوبر والمدر.أمير ال
وعن الشيخ أبي ربيعة، قاؿ: حدثنا علي بن الحسن القزويني، قاؿ: حدثنا علي بن محمد بن 

مهرويو، قاؿ: أخبرنا محمد بن علي بن أراد مر، قاؿ: حدثنا محمد بن عبداهلل بن خالد بن 



حدثنا عمرو بن الحصين، قاؿ: حدثنا يحيى بن عبل، قاؿ: حدثنا يحيى بن حمزة عقيل، قاؿ: 
 الثمالي، عن ابن حصين، والحسن بن عطية،

عن زيد بن أرقم، قاؿ: قاؿ رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم لعلي عليو السبلـ: )) 
احدة اخافها أعطيت فيك تسع خصاؿ: ثبلث في الدنيا، وثبلث في اآلخرة، وثنتاف لك، وو 

عليك، فأما الثبلث التي في الدنيا: فإنك وصيي وخليفتي في أىلي وقاضي ديني. وأما الثبلث 
التي في اآلخرة: فإني أعطي لواء الحمد فأجعلو في يدؾ، فآدـ وذريتو تحت لوائك، وتعينني 

كافرًا على مفاتيح الجنة، وأحكمك في شفاعتي لمن أحببت. وأما الثنتاف: لك فلن ترجع بعدي  
 والضاال، وأما الذي أخافو عليك فغدرة قريش بعدي ((.
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قاؿ الناصر: حدثنا محمد بن منصور بن يزيد المرادي، قاؿ: حدثنا الحكم بن سليماف، عن 
 يحيى بن يعلى، عن يونس بن خباب،

فقاؿ  عن أنس بن مالك، قاؿ: خرجنا مع رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم فمررنا بحديقة
علي: ما أحسن ىذه الحديقة. فقاؿ: )) حديقتك أحسن منها في الجنة ياعلي (( حتى مر 

بسبع حدائق كلهن يقوؿ لو علي: ما أحسن ىذه الحديقة يارسوؿ الّلو ويقوؿ لو النبي صلى الّلو 
عليو وآلو وسلم: )) حديقتك في الجنة أحسن منها ياعلي ((، ثم قاـ رسوؿ الّلو صلى الّلو 

و وآلو وسلم وقمنا معو فجعل رأسو في صدر علي ثم بكى حتى فاضت دموعو، فقاؿ لو علي
علي: مايبكيك يارسوؿ. قاؿ: )) ضغائن في صدور قـو اليبدونها حتى أفارقهم (( قاؿ: كيف 
أصنع في ذلك الزماف يارسوؿ الّلو؟ قاؿ: )) اصبر ((. قاؿ: فإف لم أصبر. قاؿ: )) تلق جهداً 

 مة من ديني. قاؿ: في سبلمة من دينك ياعلي. يقولها ثبلث مرات.((. قاؿ: في سبل
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 جيش أسامة
أخبرني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: حدثني السيد أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي، قاؿ: 
حدثنا أبو القاسم المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: حدثني عيسى، قاؿ: حدثنا جعفر بن عمر، قاؿ: 

 س بن الربيع، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي بن الحسين،حدثنا قي
عن علي بن أبي طالب، قاؿ: أمرني رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم بثبلث: أمرني أف 



أنفذ جيش أسامة وفيهم أبو بكر، وعمر، وأف ال يساكنو إال أىل دينو. قاؿ جابر: ونسيت 
 الثالثة.

 حديث أصحابي
سين علي بن أبي طالب الحسني، قاؿ: أخبرني السيد أبو الحسين زيد حدثني السيد أبو الح

بن إسماعيل الحسني، قاؿ: أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراىيم الحسني، قاؿ: أخبرنا أبو 
سعيد، قاؿ: أخبرنا محمد بن يحيى الذىلي، قاؿ: حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم بن العبل الزبيدي، 

عن عبداهلل بن سالم، عن الزبيري، قاؿ: أخبرنا الزىري، عن قاؿ: أخبرنا عمرو بن الحارث، 
محمد بن علي بن الحسين، عن عبداهلل بن أبي رافع، قاؿ: كاف أبو ىريرة يحدث أف رسوؿ الّلو 
صلى الّلو عليو وآلو وسلم قاؿ: )) يرد َعَليَّ يـو القيامة رىط من أصحابي فيحؤلوف عن حوضي 

ي: العلم لك بما أحدثوا بعدؾ، إنهم ارتدوا على أدبارىم فيقوؿ : أي رب أصحابي. فيقاؿ ل
 القهقرى ((. ىذا وأمثالو كثيرة.
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 فضائل اإلماـ زيد وتأيد األئمة لثورتو
 اإلماـ زيد في الحديث النبوي

قاؿ الناصر: أخبرني أخي الحسين بن علي قاؿ: حدثني عبد الرحمن بن القاسم، قاؿ: حدثنا 
الراشدي، قاؿ: حدثني محمد بن داود بن عبد الجبار، قاؿ: حدثني أبي اسماعيل بن إسحاؽ 

 عن جابر بن يزيد الجعفي،
عن أبي جعفر محمد بن علي، قاؿ: قاؿ: رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم للحسين بن 

علي عليهما السبلـ: >يا حسين يخرج من صلبك رجل يقاؿ لو زيد يتخطى ىو واصحابو يـو 
 اب الناس غرًا محجلين يدخلوف الجنة ببل حساب<.القيامة رق

قاؿ الناصر للحق أخبرني أخي الحسين بن علي، قاؿ: حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن 
 إسحاؽ بن يحيى البقار، قاؿ: حدثني أبو يزيد السعيرى عن رجل،

اً إذ قاؿ: عن عبداهلل بن شريك العامري قاؿ بينا رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم جالس
>المقتوؿ في الّلو المصلوب من أىل بيتي< ثم التفت فإذا زيد بن حارثة، فقاؿ: >ىلم يا زيد 

 لقد زادؾ اسمك عندي حبا سمي الحبيب من أىل بيتي<.
قاؿ الناصر للحق عليو السبلـ أخبرنا أخي الحسين بن علي، قاؿ: حدثنا محمد بن سبلـ 

 بن زيد العلكي،البصري، قاؿ: اخبرنا أبو يزيد خالد 



عن عبد الملك بن أبي سليماف قاؿ: قاؿ: رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم: >يقتل رجل 
 من أىل بيتي فيصلب ال ترى الجنة عين رأت عورتو<.
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 اإلماـ زيد في الحديث العلوي
عبداهلل بن قاؿ الناصر للحق عليو السبلـ اخبرنا عبداهلل بن يحيى، قاؿ: حدثنا الحسين بن 

الحجاج العري والحسن بن معاوية بن وىب البجلي، قاال: حدثنا الحكم بن كثير العرني، عن 
 حسين العرني، بن أبيو، عن كثير،

عن حبة بن جوين العرني قاؿ: كنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنا واألصبغ بن نباتو في 
وىي يومئذ صحراء ػ يريد المسجد األعظم ػ الكناسة في موضع الخرازين والمسجد والحناطين، 

فما زاؿ يلتفت إلى ذلك الموضع ويبكي بكاء شديداً ويقوؿ: بأبي بأبي. فقاؿ لو األصبغ: لقد 
بكيت فالتفت حتى بكت قلوبنا واعيننا. فلتفت فلم ارأ احدًا، فقاؿ: حدثني خليلي رسوؿ الّلو 

عن الّلو عز وجل أنو يولد لي مولود ما ولد صلى الّلو عليو وآلو وسلم عن جبريل عليو السبلـ 
ابواه بعد، يلقى الّلو عز وجل غاضباً هلل عز وجل راضيا عنو على الحق حقا حقا على دين 

جبريل وميكائيل ومحمد عليهم السبلـ، وإنو يمثل بو في ىذا الموضع مثل، ما مثل بأحد قبلو 
 رواح التي تتوفى معو.وال يمثل بأحد بعده، صلوات الّلو على روحو وعلى األ
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 اإلماـ زيد في كبلـ ابن الحنفية
قاؿ الناصر للحق اخبرنا عبداهلل بن يحيى، قاؿ: اخبرنا أبو سعيد عباد بن يعقوب األسدي، 

 قاؿ: اخبرنا علي بن ىاشم بن بريد، عن محمد بن عبداهلل بن أبي رافع،
في فناء داره فمر زيد بن الحسن، قاؿ: عن عوؼ بن عبداهلل، قاؿ: كنت مع محمد بن الحنفيو 

فرفع النظر فيو وصوبو، ثم قاؿ: ليقتلن من ولد الحسين رجل يقاؿ لو زيد، وليصلبن بالعراؽ من 
 نظر إلى عورتو فلم ينصره، كبو الّلو عز وجل على وجهو في النار.

 اإلماـ زيد في كبلـ اإلماـ محمد الباقر
ثني الشريف أبو على حمزة بن سليماف العلوي بقزوين حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: حد

قاؿ حدثنا أبو القاسم عبد العزيز بن اسحاؽ المعروؼ بابن بقاؿ، قاؿ حدثنا علي بن العباس 



بن الوليد بن بكر البجلي، وأبو جعفر محمد بن حفص الخثعمي قاال: حدثنا اسماعيل بن 
د بن يعلى عن عبيداهلل بن محمد بن اسحاؽ الراشدي، حدثنا يحيى بن الحسين، حدثنا حما

 عمر بن علي بن ابي طالب، قاؿ:
دخل زيد بن علي إلى أبي جعفر أخيو وىو ينظر في كتاب من كتب علي عليهم السبلـ، قاؿ: 

فجعل أبو جعفر يسأؿ زيداً عما في الكتاب، قاؿ: فرد زيد بن علي على أبي جعفر بجواب 
بو جعفر لزيد بن علي: ما فينا ػ أو ما كاف فينا ػ أشبو علي بن أبي طالب عليو السبلـ. قاؿ: أ

 بعلي صلوات الّلو علي منك.
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وحدثني السيد أبو الحسين يحيى بن الحسين الحسني، قاؿ: أخبرنا أبو عبداهلل محمد بن علي 
الحسني الكوفي، قاؿ اخبرنا الحسين بن محمد المقرئ قراءة، اخبرنا عبد العزيز، حدثنا احمد 

 ابن حمداف، حدثنا محمد بن األزىر، حدثنا سلمة بن عامر الهمداني،
عن الحسين بن عبيداهلل بن العباس بن علي بن أبي طالب عليهم السبلـ، قاؿ: أقبل زيد بن 

علي إلى أخيو أبي جعفر، فقاؿ: أبو جعفر: ىذا سيدنا وطالب وترنا، ورجلنا في الدنيا واآلخرة. 
جبت اـ ولدتك يا زيد، بركة الّلو على أـ ولدتك، أما واهلل لو علمت اـ ثم قاؿ: أما واهلل لقد ان

 عبداهلل أف امك تأتي بك ما غارت عليها، واهلل إني ألستبين الخير فيك طفبًل وناشئاً وكهبًل.
وحدثني السيد أبو الحسين يحيى بن الحسين الحسني، قاؿ: أخبرنا أبو عبداهلل محمد بن علي 

: أخبرنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن حاجب قراءة، قاؿ: حدثنا محمد الحسني الكوفي، قاؿ
بن الحسين األشناني، قاؿ: حدثنا إسماعيل بن إسحاؽ، حدثني جميع بن المبارؾ، حدثنا علي 

 بن عثماف، قاؿ سمعت أبي فذكره، قاؿ:
لهما يا أبا أخبرني أبو خالد الواسطي وأبو حمزة الثمالي عن أبي حعفر محمد بن علي أنو قاؿ: 

خالد وأنت يا أبا حمزة، إف أبي دعا زيداً فاستقراءه القرآف فقرأ، فسألو عن المعضبلت 
فأجاب، ثم دعا لو، وقبَّل بين عينيو، ثم قاؿ أبو جعفر يا أبا حمزة: إف زيداً اعطي من العلم 

 علينا بسطة.
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 اإلماـ زيد في كبلـ علي بن الحسين بن علي
ي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين، قاؿ: حدثني والدي رض

اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: حدثني احمد بن حمداف بن 
 الحسين، حدثنا محمد بن األزىر، حدثنا الحسين بن شداد بن رشد الجعفي،

ين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حدثنا أبو الجارود قاؿ: قاؿ: أشهد على الحس
عليهم السبلـ أنو قاؿ: واهلل ما كاف في ولد علي بن الحسين أكمل وال أفضل وال أخير وال 

أعلم من زيد بن علي، ولقد كاف إماماً واجب النصرة، مفترض الطاعة، بذؿ نفسو وجاىد في 
 الّلو حق جهاده، فمضى سعيداً شهيداً صلوات الّلو عليو.
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 اإلماـ زيد في كبلـ اإلماـ جعفر الصادؽ
حدثني السيد ابو الحسين علي بن أبي طالب الحسني، قاؿ: اخبرنا الشيخ علي بن محمد 

األبراني، قاؿ: اخبرنا السيد الثائر في الّلو أبو الفضل جعفر بن محمد، عن الناصر للحق عليو 
حمد بن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب، السبلـ، روي لنا عن أحمد بن محمد السندي، عن م

 قاؿ:
سألت أبا عبداهلل جعفر بن محمد، عن خروج زيد بن علي، فقاؿ: خرج مخرج آبائو، ومخرج 

 الحسين بن علي صلوات الّلو عليهما.
 وبهذا اإلسناد إلى علي بن عثماف، قاؿ:

أتينا جعفر ابن محمد أخبرنا أبي قاؿ خرجنا أنا وأبو خالد الواسطي، ومعنا نفر من الروافض ف
شارقاً، إذ ىو جالس على رحل يجمعو ملفو، فسلمنا عليو بالطف السبلـ، فقلت لو جعلت لك 

فدًء ما تقوؿ في زيد، قاؿ عمي ؟ قلت: نعم. فنكس رأسو يبكي طويبل، ثم رفع رأسو فمسح 
مي، واهلل عن عينيو، ثم قاؿ خرج عمي واهلل على الفطرة. ثبلثاً، فمن أحبني فليخرج بخروج ع

 ما خلف فينا لدين وال لدنيا خيراً منو.
وحدثني السيد أبو الحسين علي بن أبي طالب الحسني، قاؿ: اخبرنا الشيخ علي بن محمد 
األبراني، قاؿ: اخبرنا السيد الثائر في الّلو أبو الفضل جعفر بن محمد، قاؿ: أخبرنا الناصر 

محمد بن منصور، قاؿ: حدثنا عبداهلل بن للحق الحسن بن علي عليو السبلـ، قاؿ: أخبرنا 
 داىر، عن أبيو،



قاؿ: ذكر زيد بن علي عند أبي عبداهلل جعفر بن محمد، فقاؿ: رحم الّلو عمي كاف واهلل سيدنا 
 واهلل ما ترؾ فينا للدنيا وال لآلخرة مثلو.
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ي بن محمد حدثني السيد ابو الحسين علي بن أبي طالب الحسني، قاؿ: اخبرنا الشيخ عل
األبراني، قاؿ: اخبرنا السيد الثائر في الّلو أبو الفضل جعفر بن محمد، عن الناصر للحق عليو 
السبلـ، قاؿ أخبرنا محمد بن منصور بن يزيد المرادئ، قاؿ: حدثنا عباد بن يعقوب األسدي، 

 قاؿ: اخبرنا عمرو بن عائذ، قاؿ:
بن علي، فقاؿ: رحم الّلو عمي خرج على ما كنت عند أبي عبداهلل جعفر بن محمد فذكرنا زيد 

 خرج أباؤه، وودت أني استطعت أف أصنع ما صنع فأكوف مثل عمي.
وقاؿ: من قتل مع عمي زيد بن علي كمن قتل مع الحسي،ف ومن قتل مع الحسين كمن قتل 

 مع علي بن أبي طالب عليو السبلـ.
لي، قاؿ: حدثني صالح بن روؽ قاؿ: الناصر للحق عليو السبلـ، اخبرني أخي الحسين بن ع

واحسبو قد حدثو بالمدينة، قاؿ: حدثنا أرطاة بن حبيب األسدي، قاؿ: حدثني عيسى بن رتهاف 
 أبو محمد،

عن بشير النباؿ وقاؿ كنت عند أبي عبداهلل جعفر بن محمد، فقلت: لو جعلت فداؾ إني 
لت: نعم. فطلع الرجل، فقاؿ تركت فبلنا في الطواؼ يبرأ من عمك، فقاؿ: أنت سمعتو ثبلثاً، ق

لو جعفر عليو السبلـ يا فبلف أنت تبرأ من عمي؟! فقاؿ: أوليس قد سبق اإلماـ، فقاؿ جعفر: 
بري الّلو منك، رحم الّلو عمي، إف أتبع إال أثر عمي، إف كاف علم عمي لينهاؿ انهياؿ الكثيب، 

 ما نظر إلى عمي شامتا إال كفر أوكاف كافرًا.
 عليو السبلـ روي لنا عن أحمد بن محمد السندي عن محمد بن أبي عمير، قاؿ الناصر للحق

عن يونس بن أبي يعقوب، قاؿ: سألت أبا عبداهلل جعفر بن محمد عن خروج زيد بن علي، 
 فقاؿ: خرج مخرج آبائو، ومخرج الحسين بن علي صلوات الّلو عليهما .

د عن الحسن بن طريف عن محمد قاؿ الناصر للحق عليو السبلـ وروي لنا عن أحمد بن محم
 بن أبي عمير،
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عن عبد الرحمن شبابو، قاؿ: دفع أبو عبداهلل جعفر بن محمد الصادؽ إليَّ الف دينار وامرني 
أف اقسمها في عياؿ من اصيب مع زيد بن علي، فقسمتها فأصاب عبداهلل بن الزبير أخا فضيل 

 الرساف أربعة دنانير.
يو السبلـ، قاؿ: أخبري، أخي الحسين بن علي قاؿ: أخبرني عبدالرحمن وروى الناصر للحق عل

بن القاسم، قاؿ: حدثني جندؿ بن والق، قاؿ: حدثنا محمد بن عمر المازني عن عباد بن 
 حبيب الكلبي،

عن أبي عبداهلل جعفر بن محمد عن أبيو عن جده، قاؿ رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم: 
وىم المبلئكة وإف في األرض حرساً وىم شيعتك يا علي لم يبدلوا ولم  إف في السماء حرساً 

 يغيروا.
فقاؿ أبو عبداهلل جعفر بن محمد، ما أعلمها في أحد من شيعتنا إال في أصحاب عمي زيد بن 

 علي، مضى من مضى منهم على منهاجو، وبقي من بقي منهم ينتظر فرجتنا أىل البيت.
ى بن الحسين الحسني، قاؿ: اخبرنا السيد أبو عبداهلل محمد وحدثني السيد أبو الحسين يحي

بن علي الحسني الكوفي، قاؿ: اخبرنا محمد بن احمد بن عبداهلل، قاؿ: حدثنا احمد بن 
محمد البقار، اخبرنا أحمد بن علي بن سهل، حدثنا علي بن حمدوف، حدثنا عباد، اخبرنا 

 عبداهلل بن عبدالقدوس،
د بن علي، قاؿ لي جعفر بن محمد الصادؽ اقرأ عمي السبلـ، وقل عن كثير بن زيد مولى زي

لو: يقوؿ لك جعفر: ال نالتني شفاعة محمد صلى الّلو عليو وآلو وسلم، إف كنت أزعم أني 
 إماـ.

 وروى في ىذا المعنى إيضا عن يحيى بن زيد عليو السبلـ عن الصادؽ عليو السبلـ.
نا أبو يعلى حمزة بن سليماف العلوي، قاؿ: حدثنا وحدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبر 

 أحمد بن حمداف عن محمد بن األزىر الطائي عن الحسين بن علواف،
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عن أبي خالد عمرو بن خالد، قاؿ: دخل جعفر بن محمد المسجد، وعبداهلل بن الحسن في 
بداهلل، فسلم عليو، جانب قبر رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم، فأقبل حتى وقف على ع

فقاؿ: السبلـ عليك ياعم، فقاؿ: عبداهلل وعليك السبلـ يابن أخي، ما ىذا الذي يبلغني عنك 
أنك إماـ مفترض الطاعة ، من لم يعرؼ ذلك مات ميتة جاىليو، فقاؿ: جعفر واهلل الذي ال إلو 

 ، فقاؿ عبداهلل إال ىو وحق صاحب ىذا القبر، ما قلت في نفسي ىذا قط، وإنو ليكذب عليَّ



أنت الصادؽ والبار، وىم الكاذبوف الفجار، ثم مضى جعفر، فقاؿ: عبداهلل واهلل لو أردت منو 
 الطبلؽ لحلف لي بو.

حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين، قاؿ: 
حدثني أبو الحسين علي بن العباس  اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ:

 بن الوليد بن بكير وأبو جعفر محمد بن حفص قاال: حدثنا صالح بن األسود،
عن محمد بن عمر بن علي بن عمر بن علي، قاؿ: قلت لجعفر بن محمد عن اإلمامة التي 

شفاعة  ينسبونها إليو، ونحن في مسجد رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم، فقاؿ: ال نالتني
من في ىذا القبر وحق ىذا القبر وصاحبو ما أنا ذلك وال قلتو لهم قط. ثم التفت محمد بن 

 عمر إلى أبيو، قاؿ: كذلك يابني .
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 اإلماـ زيد في كبلـ اإلماـ الحسين بن علي الفخي
، قاؿ: حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين

اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: حدثنا محمد بن حمداف بن عاصم 
الصفار الكوفي، حدثنا أبو الصلت عبدالسبلـ بن صالح، حدثنا عمرو بن عبدالغفار القمي، 

 قاؿ:
إلى  سمعت الحسين بن علي الفخي المقتوؿ بفخ يقوؿ: من قاـ منا أىل البيت داعياً إلى الّلو و 

كتابو وإلى جهاد أئمة الجور فهو من حسنات زيد بن علي ، فتح واهلل لنا زيد بن علي باب إلى 
 الجنة وقاؿ لنا: أدخلوىا بسبلـ.

حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين، قاؿ: 
قاؿ: حدثنا أحمد بن علي بن أحمد بن اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، 

 الحسن، حدثنا محمد بن األزىر، حدثنا يحيى بن المساور الهمداني، قاؿ:
قاؿ لي الحسين بن علي الشهيد صاحب فخ: يا أبا زكريا كل مجاىد منا في سبيل الّلو، إلى أف 

نة، وقاؿ: تقـو الساعة، ففي ميزاف صاحبكم: زيد بن علي، فتح واهلل زيد بن علي باب الج
 أدخلوىا يابني علي بسبلـ آمنين.
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 اإلماـ زيد في كبلـ سلمة بن كهيل
 وروى ابن البقاؿ بسنده،

 عن سلمة بن كهيل ما رأيت أحداً انطق بكتاب الّلو من زيد بن علي.
 اإلماـ زيد في كبلـ اإلماـ أبو حنيفة

 اً من زيد بن علي.وقاؿ أبو حنيفة نعماف بن ثابت: ما رأيت أحداً أحضر جواب
 اإلماـ زيد في كبلـ أبو الجارود

حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين، قاؿ: 
 اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، بإسناده،

ما كاف من آبائو عليهم  عن أبي الجارود قاؿ: واهلل ما ولدت النساء افضل من زيد بن علي إال
 السبلـ.

 اإلماـ زيد في كبلـ حماد بن النظر
حدثني أبو الحسين يحيى بن الحسين الحسني، قاؿ: اخبرنا السيد أبو عبداهلل محمد بن علي 

الحسني الكوفي، قاؿ: اخبرنا علي بن محمد الشيباني، أخبرني عبد العزيز، حدثني عبد 
 البزار، حدثني احمد بن عبيداهلل بن ناصح، حدثنا العتبي، الرحمن بن محمد المدني أبو القاسم

حدثنا حماد بن النضر قاؿ: كاف زيد بن علي بن الحسين متكلما جدالً عالما فقيهاً عابداً 
ناسكاً، قارئاً للقرآف، زاىداً في الدنيا، راغباً في اآلخرة، يصدع في الحق وال تأخذه في الّلو 

 لومة الئم.
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 إلماـ زيد في المناظرةبراعة ا
حدثني أبو الحسين يحيى بن الحسين الحسني اخبرنا الشريف أبو عبداهلل محمد بن علي 

الحسيني الكوفي، قاؿ: أخبرنا زيد بن حاجب قراءة اخبرنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي 
اصحاب قراءة، حدثنا عباد بن يعقوب، اخبرنا عبداهلل بن زياد صاحب السراح وكاف من 

 إبراىيم،
عن محمد بن قيس، ػ قاؿ عباد قد رايتو وكاف شيخ صدؽ ػ قاؿ: كنت بواسط وزيد بن علي 

فيها، فكاف الناس يغدوف إليو من كل مكاف يكلمونو ، فكاف يأخذ من القـو في كبلمهم حتى 
 يقولوا ىذا منا، ثم ينقض عليهم حرفاً حرفاً حتى يقوموا وليس في ايديهم منو شيء.

 اـ زيد مع ىشاـاإلم



 ذكر السيد يحيى بن الحسين العقيقي في كتاب )النسب( عن شيوخو:
أف زيد بن علي دخل على ىشاـ بن عبدالملك وقد جمع ىشاـ الشاميين فسلم عليو زيد ثم 
قاؿ: ليس من عباد الّلو أحد فوؽ أف يوصى بتقوى الّلو وال من عباد الّلو أحد دوف أف يوصى 

صيك بتقوى الّلو، فقاؿ: ىشاـ أنت زيد المؤمل للخبلفة والراجي لها، وما بتقوى الّلو، إني أو 
أنت والخبلفة ال أـ لك، وأنت ابن أمة، فقاؿ لو: زيد بن علي إني ال أعلم أحداً أعظم من نبي 
بعثو الّلو وىو ابن أمة فلو كاف بو تقصير عن منتهى غاية، لم يبعث وىو إسماعيل بن إبراىيم، 

نزلة عند الّلو من الخبلفة يا ىشاـ، فكانت إـ إسماعيل مع أـ إسحاؽ كأمي مع والنبوة أعظم م
أمك، ثم لم يمنعو الّلو منو أف يجعلو أبا العرب وأبا خير البشر محمد رسوؿ الّلو صلى الّلو 

عليو وآلو وسلم، وما يقصر برجل أبوه رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم، وىو ابن علي بن 
فوثب ىشاـ من مجلسو وتفرؽ الشاميوف، فدعا قهرمانو وقاؿ: ال يبيتن ىذا في أبي طالب، 

 عسكري، فخرج أبو الحسين زيد ابن علي وىو يقوؿ لم يكره قـو قط حر السيوؼ إال ذلوا.
 قاؿ: فنقلت تلك الكلمة إلى ىشاـ فقاؿ: يذىب يخرج علي.
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 الذين رفضو الجهاد مع اإلماـ زيد
ين علي بن أبي طالب قاؿ: أخبرنا السيد أبو الحسين زيد بن إسماعيل حدثني أبو الحس

الحسني، قاؿ: اخبرنا أبو العباس الحسني رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو الطيب أحمد بن 
محمد بن فيروز الكوفي، قاؿ: حدثني يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ، 

 قاؿ: حدثني أبي،
: لما ظهر زيد بن علي عليو السبلـ ودعا الناس إلى نصرة الحق فأجابتو الشيعة عن أبيو، قاؿ

وكثير من غيرىا، ]و[ قعد قـو عنو، وقالوا لو: لست اإلماـ، قاؿ: فمن ىو؟ قالوا: ابن اخيك 
جعفر. فقاؿ: إف قاؿ: جعفر إنو اإلماـ فقد صدؽ. فاكتبوا إليو واسألوه. قالوا الطريق مقطوعة 

ال إال بأربعين دينارًا، قاؿ: ىذه اربعوف دينارًا، فاكتبوا وارسلوا إليو، فلما كاف من وال نجد رسو 
الغد أتوه، فقالوا: إنو يداريك، فقاؿ: ويلكم إماـ يداري من غير بأس، أويكتم حقاً أو يخشى 

في الّلو أحدًا، اختاروا أف تقاتلوا معي وتبايعوني على ما بويع عليو علي والحسن والحسين 
يهم السبلـ، أو تعينوني بسبلحكم وتكفوا عني السنتكم، قالوا: ال نفعل، فقاؿ: الّلو اكبر عل

أنتم واهلل الروافض الذي ذكر جدي رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم، قاؿ: >سيكوف من 
بعدي قـو يرفضوف الجهاد مع األخيار من أىل بيتي، ويقولوف ليس عليهم أمر بمعروؼ وال نهي 



 نكر، يقلدوف دينهم ويتبعوف أىواءىم<.عن م
حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: أخبرنا أبو يعلى حمزة بن سليماف العلوي، قاؿ: أخبرنا عبد 
العزيز بن إسحاؽ، قاؿ: حدثني أحمد بن حمداف بن الحسين، قاؿ: حدثني محمد بن األزىر 

 الطائي الكوفي، حدثنا عكرمة بن إبراىيم،
عمرو بن خالد، قاؿ: دخل نفر من الرافضة على زيد بن علي عليو السبلـ حدثنا أبو خالد 

فعدوا لو األئمة حتى بلغوا إلى علي بن الحسين عليو السبلـ، فقاؿ لهم كذبتم على أبي واهلل ما 
 قاؿ أبي في نفسو قط.
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 ىيئة اإلماـ زيد عند الخروج وكبلمو عن علمو
بي طالب الحسني، قاؿ: اخبرنا السيد أبو الحسين زيد بن حدثني السيد أبو الحسين علي بن أ

إسماعيل الحسني، قاؿ: اخبرنا أبو العباس الحسني، قاؿ: أخبرنا علي بن الحسين بن سليماف 
البجلي، قاؿ: حدثنا محمد بن عبد العزيز، قاؿ: حدثنا محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر 

 األرحبي،
محمد بن الفرات، وسالم بن أبي واصل الحذاء، وكثير عن أبي الجارود، وسهل بن سليماف، و 

النواء، إف زيد بن علي خرج يـو األربعاء عشرة صفر سنة اثنين وعشرين ومائة، وعلى العراقين 
يومئذ يوسف بن عمر بن ابي عقيل الثقفي، من قبل ىشاـ بن عبدالملك، فخرج على أصحابو 

مة، وبين قربوسو مصحف منشور، فقاؿ: على برذوف أشهب، في قباء أبيض ودرع تحتو وعما
سلوني فواهلل ما تسألوني عن حبلؿ وحراـ، ومحكم ومتشابة، وناسخ ومنسوخ، وأمثاؿ وقصص، 
إال أنبأتكم بو، واهلل ما وقفت ىذا الموقف إال وأنا أعلم أىل بيتي بما تحتاج إليو ىذه األمة .. 

 الخبر بطولو .
رضي الّلو عنو قاؿ: أخبرنا علي أبن داود بن نصر، قاؿ: وبهذا اإلسناد عن أبي العباس الحسني 

 حدثنا محمد بن عبدالعزيز، قاؿ: أخبرنا عمرو بن حفص األعشى، قاؿ:
حدثنا أبو الجارود عن زيد بن علي، قاؿ: سلوني قبل أف تفقدوني سلوني فإني لن تسألوا مثلي 

 تسألوني عن حرؼ من سنة رسوؿ واهلل ال تسألوني عن آيو ومن كتاب الّلو إال أنبأتكم بها وال
الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم إال أنبأتكم بو، ولكنكم زدتم ونقصتم، وقد متم وأخرتم 

 فاشتبهت عليكم األخبار.
وبهذا اإلسناد عن أبي العباس الحسني رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا علي بن الحسين بن 



ىاشم األنباري، قاؿ: حدثنا احمد بن  الحارث الهمداني، قاؿ: حدثنا الحسن بن علي بن
 رشيد، قاؿ:
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حدثنا أبو معمر سعيد بن خثيم أف زيد بن علي كتَّب كتائبو، فلما خفقت راياتو، رفع يديو إلى 
السماء ثم قاؿ: الحمدهلل الذي أكمل لي ديني واهلل ما يسرني أني لقيت محمداً صلى الّلو عليو 

معروؼ ولم أنههم عن المنكر، واهلل ما أبالي إذا أقمت كتاب الّلو وآلو وسلم ولم آمر امتو بال
وسنة رسولو صلى الّلو عليو وآلو وسلم أنو أججت لي نار ثم قذفت فيها، ثم صرت إلى رحمة 

الّلو، واهلل ال نيصرني أحد إال كاف في الرفيق األعلى مع محمد صلى الّلو عليو وآلو وسلم 
السبلـ، ويحكم أما تروف ىذا القرآف بين اظهركم جاء بو  وفاطمة والحسن والحسين عليهم

محمد صلى الّلو عليو وآلو وسلم، ونحن بنوه، يامعشر الفقهاء ويا أىل الحجى أنا حجة الّلو 
عليكم ىذه يدي مع أيديكم على أف نقيم حدود الّلو ونعمل بكتاب الّلو ونقسم بينكم فيكم 

 بالسوية.
آتكم بكل ما سألتم، فولوا من شئتم ممن علمتم أنو أعلم مني،  سلوني عن معالم دينكم فإف لم

واهلل لقد علمت علم أبي علي بن الحسين، وعلم جدي الحسي،ف وعلم علي بن أبي طالب 
وصي رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم وعيبة علمو، وإني ألعلم أىل بيتي، واهلل ما كذبت  

 هكت محرما مذ علمت أف الّلو يؤاخذني، فاسألوني.كذبة مذ عرفت يميني من شمالي وال انت
 من كبلـ اإلماـ زيد أثناء قتالو ألىل الشاـ

حدثني السيد أبو الحسين يحيى بن الحسين الحسني قاؿ أخبرنا السيد أبو عبداهلل محمد بن 
علي الحسني الكوفي، قاؿ: اخبرنا إبراىيم بن أحمد، حدثنا علي بن الحسين األصفهاني، 

 حمد بن الحسين في كتابو إلّي ، قاؿ:حدثنا محمد بن عمر بن وليد، قاؿ:حدثنا م
سمعت محمد بن الحصين المقرئ يقوؿ لما وقف زيد بن علي حين خرج قاؿ: الحمدهلل الذي 
أراني نفسي في ىذا المكاف، فقد كنت استحي أف القى رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم 

 نو عن منكر.ولم آمرفي أمتو بمعروؼ، ولم أ
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حدثني السيد أبو الحسين يحيى بن الحسين الحسني الكوفي، قاؿ: اخبرنا الشريف أبو عبداهلل 
محمد بن علي الحسني الكوفي، قاؿ: اخبرنا حسن بن حسين بن عامر اجازة، قاؿ: حدثنا 

 محمد بن زيد الرطاب حدثنا إبراىيم بن محمد حدثنا إبراىيم بن يحيى الثوري،
نا محمد بن فرات، قاؿ: وقف زيد بن علي على باب الجسر وجاء أىل الشاـ، فقاؿ: حدث

ألصحابو: أنصروني على أىل الشاـ، فواهلل ال ينصرني عليهم رجل اليـو إال اخذت بيده حتى 
 أدخلو الجنة.

]و[ قاؿ: واهلل لو علمت عمبل ىو أرضى هلل تعالى من ىذا الذي وضعت يدي فيو لفعلت، 
ولكني ال واهلل ما أعلم عمبل ىو أرضى من قتاؿ أىل الشاـ، وقد نهيتكم أف التتبعوا وألتيتو، 

مدبراً وال تجهزوا على جريح، أو تفتحوا باباًمغلقا، وإني سمعتهم يسبوف علي بن أبي طالب 
 فاقتلوىم على كل وجو.

 كبلـ اإلماـ زيد حين خفقة رايات الجهاد فوؽ رأسو
بن الحسين العقيقي في كتاب النسب قاؿ: حدثنا ابن احمد  وروى السيد أبو الحسين يحيى

 األزدي، قاؿ: حدثنا حسن بن حسين العرني عن أبي عبدالرحمن المسعودي،
عن غالب بن أبي طلحة، قاؿ: لما خفقت الرايات فوؽ رأس زيد بن علي قاؿ: الحمد هلل الذي 

عليو وآلو وسلم إف أرد عليو  أكمل لي ديني واهلل إني كنت أستحي من رسوؿ الّلو صلى الّلو
 الحوض غداً ولم آمر امتو بمعروؼ ولم أنو عن منكر.
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 اإلمامة ومواصفات اإلماـ الذي تجب طاعتو
 األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر وجهاد الظالمين

روى الناصر للحق عليو السبلـ في كتاب )البساط(: قاؿ حدثنا بشر، قاؿ حدثنا وكيع. قاؿ: 
 نا سفياف، قاؿ: حدثنا علي بن بذيمة، قاؿ:حدث

سمعت أبا عبيدة يقوؿ: قاؿ رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم : )) لما وقع النقص في بني 
إسرائيل جعل أحدىم يرى أخاه على الذنب فينهاه عنو واليمنعو ذلك من أف يكوف أكيلو 

زؿ فيهم القرآف: }لعن الّلو الذين  وشريبو وجليسو، فضرب الّلو تعالى قلوب بعضهم ببعض، ون
كفروا من بني إسرائيل على لساف داود وعيسى بن مريم ذلك بماعصوا..{ الخ أربع آيات 

}وكثير منهم فاسقوف{، قاؿ: فكاف رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم متكئاً فاستوا جالساً، 
الظالم فتأطروه على الحق  ثم قاـ ثم قاؿ: )) كبل والذي نفسي بيده حتى تأخذوا على يدي



 أطراً ((.
 قاؿ الناصر للحق عليو السبلـ: معنى تأطروه على الحق أي تعطفوه على الحق عطفًا.

حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين، قاؿ: 
أبو العباس عبداهلل بن سليماف  اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: حدثني

 األنباري بالريض في داره، قاؿ: حدثني أحمد بن ىماـ، حدثنا حسين بن علواف،
حدثنا أبو خالد عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عليهما السبلـ، قاؿ: قاؿ رسوؿ الّلو صلى 

ى الّلو ونهاه عن الّلو عليو وآلو وسلم: )) إف أفضل الشهداء رجل قاـ إلى إماـ جائر فأمره بتقو 
 معصية الّلو، وجاىده مقببل غير مدبر، فقتل وىو كذلك ((.
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حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين، قاؿ: 
اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: حدثني أبو عبداهلل جعفر بن محمد 

فر بن الحسن الحسني، حدثنا عيسى بن مهراف، حدثنا نصر مولى لجعفر بن محمد، بن جع
 عن موسى بن جعفر الجعفري، عن محمد بن موسى،

عن زيد بن علي عليهما السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم: )) ياعلي إف 
جل قاـ بسيفو فجاىد إماـ أقرب الشهداء مني يـو القيامة وأوالىم بي بعد حمزة وجعفر، ر 

 ضبللة حتى يقتل ((.
حدثني أبو عبداهلل يحيى بن الحسين الحسني، قاؿ: حدثني الشريف أبو عبداهلل محمد بن 

علي الحسني، قاؿ: حدثنا أبو خاـز محمد بن علي الوشا، وزيد بن حاجب لفظاً، وحسن بن 
ن أحمد بن موسى الدىقاف، حبيش، وصالح بن أحمد الخراز قراءة، قاؿ]وا[: حدثنا محمد ب

حدثنا عثماف بن محمد بن حباف، حدثنا حسن بن عبدالواحد، حدثنا أبو الطاىر أحمد بن 
 عيسى العلوي، حدثنا حسن بن علي المكفوؼ أخو حسين صاحب فخ، عن محمد بن موسى،

قفاً عن زيد بن علي، قاؿ: قاؿ رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم: )) أقرب الناس مني مو 
 بعد حمزة وجعفر رجل خرج بسيفو على إماـ جائر فقاتل حتى قتل ((.

 وقد روى اإلماـ أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني رضي الّلو عنو بإسناده،
عن جابر بن عبداهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم: )) مامن رجل يجاور قوماً 

 ديهم إال عمهم الّلو بالعذاب ((.يعملوف بالمعاصي فبليأخذ على أي
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 أولوية أىل البيت باإلمامة
حدثني والدي رحمو الّلو، قاؿ: وحدثني أبو يعلى يحيى بن حمزة بن أبي سليماف العلوي، قاؿ: 

حدثني ابن البقاؿ، قاؿ: وحدثني أبو عبداهلل جعفر بن محمد بن الحسن الحسني نضر الّلو 
ن مهراف، قاؿ: حدثني الحسن بن الحسن، قاؿ: حدثنا يحيى بن وجهو، قاؿ: حدثنا عيسى ب

 المساور، قاؿ:
حدثني فضيل بن الزبير، قاؿ: سمعت زيد بن علي قاؿ: كل راية رفعت ليست لنا وال تدعى، 

 إلينا فهي راية ضبللة.
حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: حدثني أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي، قاؿ: حدثنا 
عبدالعزيز بن البقاؿ، قاؿ: حدثني أبو الطيب علي بن محمد بن مخلد الجعفي الدىاف، قاؿ: 

 حدثنا أحمد بن قاسم، قاؿ: حدثنا علي بن الحسن البزار، قاؿ: حدثنا محمد بن إسحاؽ،
عن داود بن أبي سليماف الرازي، عن زيد بن علي قاؿ: نحن والة أمر الّلو، وخزاف علم الّلو، 

 الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم، وشيعتنا رعاة الشمس والقمر. وعترة رسوؿ
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حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين، قاؿ: 
اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: حدثنا ابو الطيب علي بن محمد بن 

دىاف، حدثنا أحمد بن قاسم، حدثنا حرب بن الحسن، ومحمد بن حفص بن الجعفي الكوفي ال
راشد، قاال: حدثنا شاذاف الطحاف وكاف من خيار أصحاب الحسن بن صالح، عن كهمس بن 

 الحسن، عن مسلم الحذا،
عن زيد بن علي، قاؿ: قاؿ رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم: >قوؿ الّلو جل ثناؤه: }قل 

أدعو إلى الّلو على بصيرة أنا ومن اتبعني{ يعني من أىل بيتي اليزاؿ الرجل بعد ىذه سبيلي 
 الرجل يدعو إلى ما أدعو إليو ((.

حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين، قاؿ: 
د بن حمداف بن الحسين، اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: حدثنا أحم

 حدثنا محمد بن األزىر، حدثنا حسين بن علواف،
حدثنا أبو خالد، قاؿ: سمعت زيد بن علي يقوؿ: حقاً علينا أىل البيت إذا قاـ الرجل منا فدعا 



إلى كتاب الّلو وسنة رسولو وجاىد على ذلك واستشهد ومضى، أف يقـو آخر يتلوه يدعو إلى 
 عز وجل على أىل كل زماف إلى أف تنقضي الدنيا.مايدعو إليو، حجة الّلو 
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حدثنا السيد أبو الحسين يحيى بن الحسين الحسني، قاؿ: أخبرنا الشريف أبو عبداهلل محمد 
بن علي الحسن الكوفي، قاؿ: أخبرنا علي بن محمد قراءة، أخبرنا عبد العزيز، حدثني أبو 

 لسدي بن خالد،القاسم عبد السبلـ بن الحجاج بن عمر، عن ا
عن جعفر بن محمد عليو السبلـ، قاؿ: سمعت عمي زيد بن علي وكاف بالقرآف عالماً قاؿ: 

قاؿ الّلو تعالى: }وجعلها كلمة باقية في عقبو لعلهم يرجعوف{ قاؿ: نحن العقب وفينا الكلمة، 
 ولو ضلت األمة بأسرىا لم يوجد الحق إال معنا وفينا.

ـ عن النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم: )) من سمع داعيتنا أىل روى المؤيد باهلل عليو السبل
 البيت فلم يجب كبو الّلو على منخريو في نار جهنم ((.

والمشهور عن النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: )) من مات ولم يعرؼ إماـ زمانو مات 
 ميتة الجاىلية ((.

بن عبداهلل بن الحسن بن الحسن عليهم السبلـ وروى الناصر للحق عليو السبلـ، عن إبراىيم 
أنو سئل عن معنى ىذا الخبر فقاؿ: أراد عليو السبلـ من مات ولم يعرؼ إمامو عادال فيتبعو أو 

 جائراً فيجتنبو مات ميتة جاىلية.
 خبر معركة مؤتة وأف أوؿ األمراء جعفربن أبي طالب

 روى يحيى بن الحسين العقيقي في كتاب النسب بإسناد،
عن أنس بن مالك، قاؿ: خطبنا رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم وعيناه تذرفاف دموعاً 
فقاؿ: )) أخذ جعفر الراية فقاتل حتى قتل ثم أخذىا زيد فقتل، ثم أخذىا عبداهلل بن رواحة 

 فقتل (( إلى آخره.
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د أبو الحسن زيد بن وحدث السيد علي بن أبي طالب بن القاسم الحسني، قاؿ: حدثنا السي
إسماعيل الحسيني، قاؿ: حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراىيم الحسني، قاؿ: أخبرنا محمد بن 

 عبدالعزيز، قاؿ: حدثنا أحمد بن فضل، قاؿ:



سمعت محمد بن زيد بن علي بن الحسين، يقوؿ: مالقي رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم 
بعثاً إال قدـ أىل بيتو، وسألناه من كاف على الناس يـو مؤتو،  جيشاً إال بدأ بأىل بيتو، والبعث

 فقاؿ: جعفر بن أبي طالب.
وبهذا اإلسناد عن أبي العباس الحسني رحمو الّلو، قاؿ: أخبرنا علي بن الحسين بن النضر 

، قاؿ: حدثنا أحمد  البجلي، وأحمد بن علي بن عافية، قاؿ: أخبرنا أحمد بن محمد بن سبلـّ
 قاؿ: حدثنا حماد بن بشير كاتب زيد بن علي، بن رشيد،

عن زيد بن علي أف جعفر بن أبي طالب لم يبعثو رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم في وجو 
قط إال جعلو على الناس، وىاجر الهجرتين جميعاً ىجرة الحبشة والهجرة إلى المدينة، وأمره 

اف من المؤمنين بالحبشة، وىو الذي حاج رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم على من ك
عمرو بن العاص والوليد حين بعثتهم قريش إلى النجاشي فردىم الّلو بغيظهم وأسلم النجاشي 
على يده، ثم قدـ على النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم وقد فتح خيبر، فقدـ إليو حين عاينو 

 ما أسر بقدـو جعفر أـ بفتح خيبر (( .وتلقاه وعانقو، وقبل بين عينيو وقاؿ: )) ما أدري بأيه
ثم أمره على زيد وعبداهلل بن رواحة وجميع الناس في غزوة مؤتة فقطعت يداه وضرب على 

 جسده نيفاً وسبعين ضربو.

(1/62) 

 

 الجهاد والتصدي للظالمين من أىم مواصفات اإلماـ
يخ أبو القاسم علي بن أخبرني السيد أبو الحسن علي بن أبي طالب الحسني، قاؿ: أخبرنا الش

محمد اإليراني، قاؿ: أخبرنا السيد الثائر في الّلو أبو الفضل جعفر بن محمد، قاؿ: أخبرنا 
الناصر للحق وذكره في كتاب )اإلمامة(، قاؿ: أخبرني أخي الحسين بن علي، قاؿ: حدثني 

حسين محمد بن سبلـ، قاؿ: حدثنا الحسن بن محمد بن عبدالواحد، قاؿ: حدثنا حسن بن 
 العرني، قاؿ: حدثنا الحسين بن شداد الجعفي، عن أبيو شداد بن رشيد،

عن جابر قاؿ: قاؿ لي أبو جعفر محمد بن علي: ياجابر ليس منا إماـ مفترضة طاعتو أرخى 
عليو ستره، والناس يظلموف خلف بابو، إنما اإلماـ المفترض طاعتو من شهر سيفو ودعا إلى 

 سبيل ربو.
الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين، قاؿ:  حدثني والدي رضي

اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: حدثني أحمد بن حمداف بن 
 الحسين، حدثنا محمد بن األزىر، حدثنا عكرمة بن إبراىيم،



ف إماماً الجالس في بيتو يسبل حدثنا عمرو بن خالد، قاؿ: سمعت زيد بن علي يقوؿ: أني يكو 
 ستره اليأمر بمعروؼ والينهى عن منكر تجري عليو أحكاـ الظلمة.

(1/63) 

 

حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين، قاؿ: 
عفر بن محمد اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: حدثني أبو عبداهلل ج

بن جعفر بن الحسن الحسني، حدثنا محمد بن علي بن خلف العطار، حدثنا محمد بن كثير، 
 حدثنا أبو الجارود، قاؿ: قاؿ محمد بن علي بن خلف، وحدثنا عمرو بن عبدالغفار،

حدثنا أبو الجارود، قاؿ: سمعت زيد بن علي عليهما السبلـ يقوؿ: إف الّلو افترض طاعة أربعة 
مير المؤمنين، والحسن، والحسين عليهم السبلـ، واإلماـ القائم بالسيف يدعو إلى كتاب منا: أ

 الّلو وسنة رسولو.
أخبرني السيد أبو الحسن علي بن أبي طالب الحسني، قاؿ: أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن 

ؿ: أخبرنا محمد اإليراني، قاؿ: أخبرنا السيد الثائر في الّلو أبو الفضل جعفر بن محمد، قا
الناصر للحق، قاؿ: حدثنا أخي الحسين بن علي، قاؿ: حدثنا أحمد بن سهل الرازي، قاؿ: 
حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاؽ بن جعفر بن محمد، وقد لقيتو أنا وأخي إسماعيل بن 

 محمد وسمعنا منو غير ىذا الحديث، عن مشائخو قاؿ:
اعدنا وقاعدنا لقائمنا، إنا لو خرجنا جميعاً لقتلنا قاؿ لي أبو عبداهلل جعفر بن محمد: قائمنا لق

 جميعاً ولو فقدنا جميعاً، لبطلت حجج الّلو في األمر والنهي.
وبهذا اإلسناد، عن الشريف أبي عبداهلل الكوفي الزيدي، قاؿ: أخبرنا الحسين بن محمد قراءة، 

: حدثنا سعيد بن مالك، قاؿ: أخبرنا عبدالعزيز، قاؿ: حدثني أحمد بن عبداهلل الماندح، قاؿ
 قاؿ: حدثنا عبداهلل بن إبراىيم، قاؿ:

حدثنا علي بن علي، قاؿ: كنت عند جعفر بن محمد، فقاؿ لو رجل: سمعت عمك زيد بن 
علي يقوؿ: اإلماـ منا أىل البيت الموثوؽ بو في دينو وعلمو، والباذؿ نفسو لربو يجاىد عن 

 دينو. فقاؿ جعفر: صدؽ عمي وبر!!

(1/64) 

 



حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين، قاؿ: 
اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: حدثنا أحمد بن عبداهلل الماندح 

 الحرني الحسني، حدثنا أبو عبداهلل محمد بن داود الجعفي،
موسى بن جعفر يقوؿ: ليس منا أىل البيت مفترض  حدثنا علي بن جعفر، قاؿ: سمعت أخي

الطاعة وىو جالس في بيت والناس يختطفوف من وراء بابو ال يدفع عنهم ظالماً وال يهديهم 
 سبيبل إنما األماـ منا الباذؿ نفسو، العالم بكتاب الّلو، الداعي إلى الحق الناىي عن الباطل.

 بيعة الصادؽ للنفس الزكية
الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين، قاؿ: حدثني والدي رضي 

اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: حدثنا أبو القاسم علي بن محمد بن 
 الحسن القاضيي، حدثنا إبراىيم بن سلماف، حدثنا عثماف بن سعيد،

بن محمد الصادؽ، بايع محمد بن عبداهلل بن حدثنا يحيى بن عبداهلل بن الحسن، أف جعفر 
 الحسن، وأرسل ابنيو موسى وعبداهلل معو.

حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين، قاؿ: 
اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: حدثني أبو عبداهلل محمد بن القاسم 

 داهلل الكندي األسبعي، حدثنا إبراىيم بن سليماف، حدثنا عثماف بن سعيد،بن عب
 عن يحيى بن عبداهلل، أف جعفر بن محمد بايع محمد بن عبداهلل بن الحسن، وأرسل إليو ابنيو.

حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين، قاؿ: 
ز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: حدثنا أبو عبداهلل أحمد بن علي بن اخبرنا عبد العزي

الزميل، وأحمد بن القاسم، وعبيداهلل بن جعفر بن محمد بن ىشاـ، قاؿ: حدثنا عيسى بن 
 مهراف، حدثنا عثماف بن سعيد األحوؿ،

ن، وأرسل عن يحيى بن عبداهلل بن الحسن، أف جعر بن محمد بايع محمد بن عبداهلل بن الحس
 ابنيو موسى وعبداهلل يقاتبلف معو.

(1/65) 

 

 بيعة موسى بن جعفر لئلماـ النفس الزكية
حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: أخبرنا السيد أبو يعلى حمزة بن سليماف العلوي، قاؿ: 
ن اخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاؽ البقاؿ، قاؿ: حدثني أبو القاسم أحمد بن عبداهلل ب

 الماندح حدثنا سعيد بن مالك،



حدثنا محمد بن الحجاج المظفر، قاؿ: سمعت أف موسى بن جعفر بن محمد وعبداهلل بن 
جعفر بن محمد شهدا مع محمد بن عبداهلل بن الحسن حروبو وأف موسى بن جعفر كانت بو 

 جراحة اصابتو مع محمد بن عبداهلل بن الحسن.
اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين، قاؿ: حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: 

اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: قاؿ: حدثنا أحمد بن عبداهلل 
 الماندح، حدثنا سعيد بن مالك،

حدثنا بن حجاج المظفر، قاؿ: قاؿ: رجل لموسى بن جعفر بن محمد جعلني الّلو فداؾ إف 
م يقولوف إنك إماـ مفترض طاعتك من لم يعرؼ ذلك ومات مات جاىبل ال قوماً من شيعتك

حظ لو في اإلسبلـ، فقاؿ: كذبوا وخابوا واهلل لقد جاىدت مع محمد بن عبداهلل بن الحسن 
 وبايعتو بإمرة المؤمنين، فأينا كاف إماماً لصاحبو.

ماف العلوي بقزوين، قاؿ: حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سلي
اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: حدثنا أبو عبداهلل جعفر بن محمد بن 

جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السبلـ، قاؿ: حدثنا 
 عيسى بن مهراف حدثنا حسن بن حسين األنصاري،

قاؿ: رأيت موسى بن جعفر بن محمد وعبداهلل بن محمد  حدثنا زيد بن الحسن األنماطي،
 وىما يقاتبلف بين يدي محمد بن عبداهلل بن الحسن وقتل أحدىما رجبل.

(1/66) 

 

حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين، قاؿ: 
قاؿ: حدثنا أبو جعفر احمد بن عيسى  اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ،

 العطار حدثنا عباد بن يعقوب،
حدثنا زيد بن الحسن األنماطي، قاؿ: رأيت موسى بن جعفر بن محمد وعبداهلل بن جعفر 

 يقاتبلف مع محمد بن عبداهلل وأوؿ رجل قتل من المسودة رجل قتلو موسى بن جعفر.
يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين، قاؿ: حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو 

اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: حدثنا أبو العباس عبيداهلل بن جعفر 
 بن محمد بن ىشاـ حدثنا أبو موسى عيسى بن مهراف الحسين األنصاري،
ن منا ولد الحسين حدثنا الحسين بن زيد بن علي، قاؿ: خرج مع محمد بن عبداهلل بن الحس

 بن علي، أربعة: أنا وأخي عيسى بن زيد، وموسى بن جعفر، وعبداهلل بن جعفر.



(1/67) 

 

 تأييد أبو حنيفة لئلماـ إبراىيم بن عبد اهلل
وحدثني السيد أبو الحسين يحيى بن الحسين الحسني، قاؿ: أخبرنا السيد أبو عبداهلل محمد 

خبرنا علي بن محمد بن حاجب قراءة، قاؿ: حدثنا بن علي الحسني الكوفي الزيدي، قاؿ: أ
محمد بن الحسين األشناني، قاؿ: حدثنا سليماف بن الربيع، قاؿ: سمعت عبداهلل بن بهراـ 

 الخراساني يحكي
عن أبي إسحاؽ الفزاري، قاؿ: قتل أخي بباخمرى مع إبراىيم بن عبداهلل فلقيت أبا حنيفة فقاؿ 

طواية، فقاؿ: الموضع الذي قتل فيو أخوؾ أحب إلي من لي: أين كنت؟ فقلت: شهدت فتح ال
الموضع الذي كنت فيو. فقلت: فما منعك أف تكوف خرجت معو؟ قاؿ: كانت عندي ودائع 

 فأتيت ابن أبي ليلى فأبى أف يقبلها.

(1/68) 

 

 حديث نبوي في فضل اإلماـ الحسين الفخي
اخبرنا السيد أبو عبداهلل محمد  وحدثني السيد أبو الحسين يحيى بن الحسين الحسني، قاؿ:

بن علي الحسني الكوفي، أخبرنا محمد بن علي بن الحكم، قاؿ: حدثنا محمد بن عمار 
العطار، قاؿ: حدثنا الحسين بن الحكم، قاؿ: حدثنا حسن بن حسين، قاؿ: حدثنا الحكم بن 

 جامع الثمالي، عن حسين بن زيد، عن أمو رابطة،
ـ، قاؿ: انتهى رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم إلى موضع عن زيد بن علي عليهما السبل

فخ فصلى فيو بأصحابو صبلة الجنائز ثم قاؿ: )) يقتل ىاىنا رجل من أىل بيتي في عصبة من 
المؤمنين ينزؿ إليهم بأكفاف من الجنة وحنوط من الجنة تسبق أرواحهم إلى الجنة قبل 

 رايطة. أجسادىم (( . وذكر من فضلهم مالم تحفظو
حدثني والدي رضي الّلو عنو، عن الشريف أبي يعلى حمزة بن سليماف العلوي، عن ابن بقاؿ، 
عن أبي الطيب، عن محمد بن مخلد الجعفي الدىاف، عن الحسين بن مسلم، عن حسن بن 

 حسين المذكور نحوه.

(1/69) 

 



 تأييد اإلماـ الشافعي لئلماـ يحيى بن عبد الّلو
 حسني رضي الّلو عنووذكر أبو العباس ال

أف محمد بن إدريس كاف من مستجيبين يحيى بن عبداهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
 أبي طالب عليهم السبلـ مع جماعة من العلماء عددىم في )المصابيح(.

 براءة علي الرضا من دعوى اإلمامة
سليماف العلوي بقزوين، وفيو حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي 

قاؿ: اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: حدثني أبو القاسم علي بن 
أحمد بن علي بن حاتم وأبو علي أحمد بن محمد بن خالد بن شبيب، قاال: حدثنا الحسين بن 

 محمد بن عبد الواحد الخراز،
بني ىاشم أنو كاف مع الرضى علي بن  حدثنا محمد بن جميل حدثنا رجل من الحسينيين من

 موسى الرضا، بمكة قاؿ قلت لو الست إماـ، فقاؿ: ورب ىذا البنية ما قلتو وال أقولو.

(1/70) 

 

 المهدي المنتظر
وروى الناصر عليو السبلـ في كتاب )اإلمامة ( قاؿ: وجدت في كتاب أبي علي بن الحسن 

 حدثنا محمد بن عبيداهلل عن أبيو، رحمو الّلو، قاؿ: حدثني يحيى بن ىشاـ، قاؿ:
عن جده أبي رافع مولى النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم مقاؿ: دخل رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو 
وآلو وسلم.على نفر من أىل بيتو فبكى، فقاؿ بعضهم ما أبكاؾ يا رسوؿ الّلو اما إنا على ذلك 

أىل بيتي سيلقوف بعدي أثرة وبغضاً من أىل بيت اختار جل وتعالى لنا اآلخرة على الدنيا إف 
 الناس وتشريداً في الببلد ثم يفرج الّلو عز وجل عنهم برجل منا.

حدثني السيد أبو الحسين يحيى بن الحسين الحسني، قاؿ: حدثنا السيد أبو عبداهلل محمد بن 
ني عمر علي الحسني الكوفي، قاؿ: اخبرنا علي بن محمد المقري قراءة اخبرنا عبدالعزيز حدث

 بن خالد بن يزيد بن الجارود حدثنا محمد بن مرواف حدثنا عبدالعزيز بن الخطاب،
حدثنا قاسم بن محمد بن عبداهلل بن عقيل بن أبي طالب، قاؿ: قاؿ: زيد بن علي المهدي حق 
وىو كائن منا أىل البيت ولن تدركوه وذلك يكوف عند انقطاع من الزمن فبل تتكلوا عن الجهاد 

نا إلى كتاب الّلو وسنة رسولو القائم بذلك الموثوؽ بو إماـ لكم وحجة عليكم فاتبعوه الداعي م
 تهتدوا.

(1/71) 



 

وفيو حدثني والدي رضي الّلو عنو، قاؿ: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف العلوي بقزوين، 
حمداف بن  قاؿ: اخبرنا عبد العزيز بن إسحاؽ المعروؼ بابن البقاؿ، قاؿ: اخبرنا أحمد بن

الحسين، قاؿ: حدثنا محمد بن األزىر، قاؿ: حدثنا محمد بن كثير، عن أبي خالد، قاؿ: سألنا 
زيد بن علي عليهما السبلـ عن المهدي أكائن ىو، فقاؿ: نعم فقيل لو أمن ولد الحسن أـ من 

ن شاء ولد الحسين، فقاؿ: زيد بن علي أما إنو من ولد فاطمة صلوات الّلو عليها وىو كائن مم
 من ولد الحسن أـ من ولد الحسين صلوات الّلو عليهم.

وحدثني السيد أبو الحسين يحيى بن الحسين الحسني، قاؿ: اخبرنا السيد أبو عبداهلل محمد 
بن علي الحسني الكوفي، قاؿ: اخبرنا زيد بن حاجب اخبرنا محمد بن عبلف البزار حدثنا عبد 

 حد حدثنا يوسف يعني ابن كليب عن عامر،الكريم بن مالك حدثنا حسين بن عبدالوا
حدثنا سفياف بن خالد األعشى اخو ابي حفص األعشى، قاؿ: دخل نفر من أىل الكوفة على 

زيد بن علي حين قدـ الكوفة، فقالوا: يابن رسوؿ الّلو أنت المهدي بلغنا أنو يمؤلىا عدال، 
وما مفتاح بلى، قالوا تهدـ  قاؿ: ال، قالوا فنخشى أف تكوف علينا مفتاح بلى، قاؿ: ويحكم

دورنا وتسبى ذرارينا ونقتل تحت كل حجر، قاؿ: ويحكم أما علمتم أنو ليس من قرف ينشوا إال 
بعث الّلو عز وجل منا رجل أو خرج منا رجبلً حجة على ذلك القرف علمو من علمو وجهلو من 

 جهلو.
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: اخبرنا أبو أحمد محمد بن علي المعروؼ واخبرنا السيد األماـ أبو طالب رضي الّلو عنو، قاؿ
بعندكي بو، قاؿ: اخبرنا يزداد األصفهاني قاؿ حدثنا إبراىيم بن محمد بن سعيد، قاؿ: حدثنا 
إبراىيم بن صالح األنماطي، قاؿ: حدثنا محمد بن إسماعيل بن جعفر بن إبراىيم بن محمد 

 الجعفري عن،
بن الحسن يقوؿ ألبنو محمد ما بقيت خصلة  عبداهلل بن جعفر الزىري، قاؿ: سمعت عبداهلل

 من خصاؿ الخير إال وىي فيك وإنك لمهدي ىذه األمة.
وبهذا األسناد ؟؟؟ عن أبي داود، قاؿ: حدثنا عمراف بن عبدالرحمن، قاؿ: حدثنا نعيم بن 

 حماد، قاؿ: حدثنا أبو عيينة عن عاصم، عن زر ،
، قاؿ: المهدي اسمو اسمي واسم أبيو اسم عن عبداهلل عن النبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم

 أبي.
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 مخالفة اإلمامية لؤلئمة اىل البيت
 في قصر الصبلة

حدثني والدي الشيخ أبو عبداهلل الحسن بن محمد شياه سريبجاف رضي الّلو عنو، قاؿ: حدثني 
دثني أبو الشيخ الزاىد أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف بن أبي يعلى الزيدي بقزوين، قاؿ: ح

محمد الحسن بن محمد بن يحيى الحسيني المعروؼ بابن أبي طاىر العقيقي، قاؿ: حدثني 
جدي أبو الحسن بن الحسن، قاؿ: حدثني محمد بن منصور المرادي، قاؿ: حدثني أبو 

 عبداهلل أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر،
 جت من البيوت فاقصر.عن أبي الجارود، قاؿ: سمعت أبا جعفر يقوؿ: إذا أردت سفراً فخر 

 وبهذا اإلسناد
 عن أبي الجارود قاؿ: سمعت أبا جعفر يقوؿ: إذا سافر المسافر بريداً فليقصر.

وبهذا اإلسناد عن محمد بن منصور، عن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن 
 زيد، قاؿ: حدثني علي بن جعفر بن محمد، عن حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد،

يو، أنو سئل في كم يقصر المسافر؟ قاؿ: إذا كاف سفرؾ أربعاً وعشرين ميبل أو ثبلثين عن أب
 ميبل فلتقصر.
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 في جواز الصبلة على المسوح
 وبهذا اإلسناد عن أحمد بن عيسى بن زيد، عن حسين بن علواف،

فقاؿ:  عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قاؿ: سألو رجل فقاؿ: ماتقوؿ في الصبلة على المسح؟
لقد صليت خلف أبي على ىذا المسح، وكنا جلوساً عليو، وذكر أبو خالد أف أبا جعفر صلى 

 بهم على ذلك المسح.
 في الوتر والقنوت

 وبهذا اإلسناد عن أحمد بن عيسى، عن حسين،
 عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قاؿ: كاف أبي يوتر بثبلث ركعات يقرأ فيهن بسورة اإلخبلص.

 دوبهذا اإلسنا
 عن أبي الجارود، قاؿ: قلت ألبي جعفر أخبرني عن القنوت، فقاؿ: أما في الوتر فعند الركوع.



 وبهذا اإلسناد عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائو،
 عن علي عليهم السبلـ، أنو قاؿ: قنت في الوتر قبل الركوع.
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 جواز الصياـ في السفر
اإلسناد عن محمد بن منصور قاؿ: سألت عبداهلل بن موسى عن الصياـ في السفر، وبهذا 

 فقاؿ: حدثني أبي،
عن أبيو، أنو كاف يصـو في السفر ويقضيو في الحضر، واليوجبو على غيره، ويقوؿ: إني 

 ألستوحش أف آكل في رمضاف. وفي بعض الرواية: فبليقضيو في الحضر.
 صحة صـو من أصبح جنبا

سناد عن محمد بن منصور، قاؿ: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، وبهذا اإل
عن عمرو، عن جابر، عن أبي جعفر عليو السبلـ في رجل أجنب في شهر رمضاف، ثم ناـ حتى 
أصبح وىو جنب، قاؿ: يغتسل ثم يصلي ويتم صيامو يومو ذلك. وىذا يخالف رواياتهم أف من 

 أصبح جنباً فسد يومو.

(1/76) 

 

 في أف طبلؽ الثبلث في مرة واحدة
وروى الهادي إلى الحق عليو السبلـ، عن أبيو، عن القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ، عن رجل 

 يثق بو، عن جعفر بن محمد، عن أبيو، عن آبائهم،
عن علي عليو السبلـ أنو كاف يقوؿ فيمن طلق ثبلثاً في كلمة واحدة: إنو يلزمو تطليقة واحدة، 

 و زوجة على الرجعة مالم تنقض العدة.وتكوف ل
 قاؿ الهادي عليو السبلـ: حدثني أبي، عمن يوثق بو،

عن موسى بن عبداهلل أنو سئل عن الرجل يطلق امرأتو ثبلثاً في كلمة واحدة، فقاؿ: ىي واحدة. 
 وذلك يخالف رواياتهم أف طبلؽ الثبلث اليقع بو شيء.
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 في وجوب غسل القدمين
 ر عليو السبلـ في كتاب الصبلة: قد رويناقاؿ الناص

 عن أمير المؤمنين عليو السبلـ أنو كاف يمسح على رجليو ويغسلهما بعد المسح.
وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السبلـ أنو كاف يمسح ويغسل رجليو إلى أنصاؼ ساقو، 

تحشر أمتي يـو  فقيل لو في ذلك فقاؿ: إف رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم قاؿ: ))
القيامة غراً محجلين، غراً من آثار السجود، محجلين من آثار الوضوء (( فأنا أحب أف تطوؿ 

 حجلتي يـو القيامة.
 وىذا يخالف رواياتهم المسح والنهي عن الغسل.

قاؿ الناصر للحق عليو السبلـ: حدثنا أخي الحسين بن علي، قاؿ: حدثنا أبي علي بن 
 فر،الحسن، عن علي بن جع

عن أخيو، قاؿ: رأيت أبا جعفر يتوضأ فرأيتو غسل رجلو اليمنى فخلل أصابعو ثم فعل باليسرى 
 مثل ذلك.

 في أوقات الصبلة
 وروى الناصر للحق عليو السبلـ، بإسناد لو عن جعفر بن محمد عليو السبلـ،

. فقاؿ: أوؿ وقت الظ هر زواؿ عن أبيو، أنو قاؿ لشيعتو: أنتم رعاة الشمس والقمر والنجـو
الشمس وآخره إلى أف يبلغ الظل بعد ظل القامة ذراعاً وقدمين، قاؿ: ووقت العصر من بلوغ 
الظل بعد ظل القامة قدمين إلى أف يبلغ أربعة أقداـ، قاؿ: وقد روينا عند أربعة أذرع أو ثمانية 

 أقداـ. وىذه الروايتاف رواىما عنو الناصر للحق عليو السبلـ .
 تم بحمد اهلل
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